
LEKCJA 1

CZŁOWIEK. 
ZAPOZNAJEMY SIĘ.



Przysłówki
przyrostek -o przyrostek -e / ie

sp. mięk.

sp. stw,

-p
-b
-s
-d
-t
 -k
-g

-ch
- aty

-owaty
-asty
-owy
-ący

-n
-m
-w
-ł
-r

 tani - tanio

duży - dużo 

ślepy - ślepo
gruby - grubo

kusy - kuso
hardy - hardo
pusty - pusto

 wysoki - wysoko
długi - długo
cichy - cicho

chropowaty - chropowato
słoniowaty - słoniowato

ceglasty - ceglasto
surowy — surowo

kuszący - kusząco

ładny — ładnie
łakomy - łakomie
ciekawy - ciekawie

biegły - biegle
dobry - dobrze

(ł //1)
(r // rz)

Wyjątek stanowią przymiotniki zakończone na -ski, od których przysłówki
tworzone są w drodze derywacji prefiksalno-sufiksalnej, np. po królewsku,

po angielsku, po wiedeńsku.

Przyrostki -o i -e mogą występować
obocznie w tym samym przysłówku, co czasem powoduje różnicę znaczenia,

np. Mgliście wykładał. - 'niejasno' 
Dzień zapowiadał się mglisto, 'będzie,mgła' lub nie

np. nudno // nudnie, pochmurno // pochmurnie.



SZYMON MAJEWSKI
Szymon jest fantastyczny!!! Dynamiczny,
otwarty, wesoły. Uwielbiam jego programy, są
naprawdę śmieszne. Oczywiście jak każdy ma
zalety i wady. Wygląda na osobę roztrzepaną
i bywa trochę irytujący. Ale w sumie zabawny
człowiek.

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI 
Ryszard Kapuściński to świetny pisarz i
publicysta, bardzo mądry, niezależny
człowiek. Przeczytałam kilka jego książek i
myślę, że był bardzo wrażliwym człowiekiem.

MONIKA OLEJNIK
Monika Olejnik jest osobą kontrowersyjną.
Bardzo inteligentna, odważna dziennikarka,
jej rozmowy z politykami są zawsze ciekawe.
Nie jest zarozu miała, ale bywa agresywna i
zbyt pewna siebie.

ADAM MAŁYSZ
Adam to wspaniały sportowiec, ambitny i
praco wity! Moja babcia zawsze mówi, że
Adam to taki miły chłopiec, tylko trochę
nieśmiały, zamknięty w sobie

JOANNA BRODZIK
Uwielbiam Joasię, oglądałam wszystkie jej
filmy, ale zdecydowanie najlepszy był serial
Magda M. Podoba mi się też jej program.
Brodzik jest otwar ta, spontaniczna, ma
kontakt z ludźmi. Bardzo sympatyczna.



inteligentny / -a

ciekawy / -a

otwarty / -a

pewny / -a siebie

energiczny / -a

mądry / -a

towarzyski / -a

pracowity / -a

romantyczny / -a

wrażliwy / -a

dobrze zorganizowany / -a
spokojny / -a



dynamiczny / -a

spontaniczny / -a

wesoły / -a

sympatyczny / -a

ambitny / -ainteresujący / -a

zabawny / -a

zdecydowany / -a

odważny / -a

niezależny / -a

oryginalny / -a

śmieszny / -a



zarozumiały / -a

mało ambitny / -a

smutny / -a

arogancki / -a

leniwy / -a

mało spontaniczny / -a

przeciętny / -a mało romantyczny / -a

rozsądny / -a

mało zabawny / -a

poważny / -a

nerwowy / -a



nieśmiały / -a

zamknięty / -a w sobie

nieciekawy / -a

nudny / -a

nietowarzyski / -a

niesympatyczny / -a 

niewrażliwy / -a

zależny / -a

mało odważny / -a

niezdecydowany / -a
roztrzepany / -a



- To świetna dziewczyna, chociaż bywa niesympatyczna.
- Romek jest miłym chłopcem.
- To bardzo uprzejmy człowiek.

- Fajna dziewczyna!
- Marek jest super!

- On wygląda na inteligentnego; ona wygląda na mądrą osobę.
- On / ona mnie irytuje.

- Trudno powiedzieć coś złego o...
-... to bardzo kontrowersyjna osoba.

- Nie rozumiem dlaczego krytykujesz...
- Nie rozumiem...

- Denerwuje mnie jego / jej... (+ mianownik)
- Zgadzam się z tobą. / Nie zgadzam się z tobą.

- Masz rację. / Nie masz racji.



ktoś
Mianownik

Dopełniacz

Celownik

Biernik

Narzędnik

Miejscownik

kto, zna polski

kogo nie znam

komu ufam

kogo kocham

z kim rozmawiam

o kim myślę

coś
co jet ważne

czego nie lubię

czemu się przyglądam

co lubię

z czym mam problem

o czym marzę

Mianownik

Dopełniacz

Celownik

Biernik

Narzędnik

Miejscownik

człowiek,
który zna polski

którego nie znam

któremu ufam

którego kocham

z którym rozmawiam

o którym myślę

osoba,
która widziała wypadek

której szukam

której ufam

na którą czekam

którą się interesuję

w której jesteś zakochany

dziecko,
które umie mówić

którego jest nagroda

któremu ufam

o które pytam

z którym spacerujesz

o którym marzycie



ludzie,
Mianownik

Dopełniacz

Celownik

Biernik

Narzędnik

Miejscownik

którzy znają polski

których nie znam

którym ufam

których kocham

z którymi rozmawiam

o których myślę

Mianownik

Dopełniacz

Celownik

Biernik

Narzędnik

Miejscownik

kobiety i dzieci,
które są tutaj

których szukam

którym ufam

na które czekam

którymi się interesuję

o których rozmawiam



wiek
dorosły

dziecko
młody

stary

w średnim wieku

wzrost
niski

średni
wysoki

budowa ciała
chudygruby

krępy

szczupły
tęgi



Twarz
owalnaokrągła

piegowata

pełna
szczupła

Włosy
długie

krótkie

proste
kręcone

gęste

rzadkie

rude

siwejasne
ciemne

blond

Czoło
niskiewypukłe

wysokieproste

Oczy

piwne

brązowe
orzechowce

szare
niebieskie

zielone

czarne

duże

małe

Rzęsy
długie

krótkie gęste
sztuczne

Brwigęste
krzaczaste zrośnięte

cienkie

Nosprosty

zadarty cienki
szeroki

krzywy
małyduży

Usta
cienkie szerokie

pełne

Broda
spiczasta

kwadratowazaokrąglona

Szyja
długa

krótka
cienkagruba

Uszy małeduże
odstające



MONIKA ma 19 lat i jest zgrabną, wysportowaną brunetką. Jest studentką pierwszego
roku anglistyki i czasem lubi ubierać się niekonwencjonalnie. Mieszka

w akademiku, a do skromnego stypendium dorabia opieką nad dzieckiem.
 

EWA ma 25 lat i jest niebieskooką blondynką o kręconych włosach. Od czterech
lat jest żoną Pawła, z którym ma trzyletniego syna. Pracuje jako pielęgniarka

w szpitalu.
 

ALICJA ma 32 lata i jest bardzo elegancką szatynką, zawsze nienagannie umalowaną i
ubraną. Prowadzi dużą firmę handlową, więc dużo czasu spędza poza

domem. Jest żoną Andrzeja i matką dwojga dzieci - siedmioletniego syna
i o dwa lata młodszej córki. Mieszkają w dużym domu w dzielnicy willowej.

 
MARIA ma 35 lat i jest sekretarką. Po nieudanym, na szczęście bezdzietnym,

małżeństwie żyje samotnie. Chodzi zawsze krótko ostrzyżona i bardzo skromnie
ubrana. Mieszka razem ze swoją matką w starej kamienicy.



JACEK ma 22 lata i jest wysokim, szczupłym młodzieńcem o dość ekstrawaganckim
stylu bycia. Studiuje prawo i ma tylko dwie miłości w życiu - Monikę

i samochód, który dostał w prezencie od ojca. Mieszka z rodzicami w starej
dziewiętnastowiecznej willi.

 
ANDRZEJ ma 33 lata, jest wysokim, przystojnym brunetem. Pracuje jako informatyk-

programista, w związku z czym może siedzieć w domu, co uwielbia,
ponieważ jest z natury domatorem. Chętnie zajmuje się dziećmi i ogrodem.

 
PAWEŁ jest czarnowłosym, wąsatym trzydziestolatkiem o ciemnej cerze. Jest

lekarzem, a ponieważ zawsze jest uśmiechnięty, wszyscy go lubią. Mieszka
z żoną i dzieckiem w trzypokojowym mieszkaniu w bloku.

 
KRZYSZTOF ma 36 lat, jest blondynem i wszyscy uważają go za dziwaka.

Mieszka samotnie w kawalerce i zajmuje się tylko swoją pracą - jest biologiem.
Nigdy nie był żonaty i utrzymuje jedynie kontakty towarzyskie ze swoim

przyjacielem z czasów studenckich.





- Karol, czy mógłbyś mi pomóc wypełnić ten formularz?
- A co to jest?
- To dokument, który muszę zanieść na uniwersytet.
- Aha, i co tam jest trudnego?
- Nie wiem na przykład, co to znaczy płeć Co tu powinnam zaznaczyć?
 К jak kobieta, bo M to mężczyzna. Rozumiesz?
- OK. A to? Nazwisko panieńskie...
- Tu nic nie piszesz, bo nic jesteś mężatką i Takada to twoje pierwsze nazwisko. 
- A miejsce stałego zamieszkania?
- To twój adres, ale nie tu w Krakowie, tylko w Japonii. Jeszcze coś?
- Chwileczkę, narodowość rozumiem, a obywatelstwo?
- Piszesz Japońskie. Jeśli kiedyś wyjdziesz za mąż za Polaka, to będziesz mogła 
mieć polskie obywatelstwo i polski paszport.
- Karol, nie żartuj ze mnie!



urodzić się

chrzcić

ożenić się

wyjść za mąż

rozwieść się

owdowieć

umrzeć

urodziny

chrzciny

ożenek

zamęże

rozwód

wdowieństwo

śmierć

urodzony

chrzęszczony

żonaty

-

rozwiedziony

owdowiony

zmarły

urodzona

chrzęszczona

-

małżonka

rozwiedziona

owdowiona

zmarła

życie



patrzeć przez palce

trzymać rękę na pulsie

mieć coś w małym palcu

być samotnym jak palec

marzenie ściętej głowy

zawracać komuś głowę

 być prawą ręką kogoś 

siedzieć komuś na głowie



Powtórka



Stopniowanie przysłówków
stopień

równy najwyższywyższyRegularnie

-ej tanio taniej najtaniej

alternacje ł - l miło milej najmilej
g - ż długo dłużej najdłużej

ch - sz cicho ciszej najciszej

st - ść często częściej

redukcja - ki daleko dalej najdalej- oki

blisko bliżej

- eki

szeroko szerzej

najczęściej

s - ż najbliżej

r - rz najszerzej

d - dź rzadko rzadziej najrzadziej



Niregularnie
stopień

równy wyższy najwyższy

dużo więcej najwięcej

mało mniej najmniej

dobrze lepiej najlepiej

źle gorzej najgorzej

Opisowo kolorowo bardziej 
kolorowo

najbardziej 
kolorowo



Stopniowanie przymiotników
stopień

równy najwyższywyższyRegularnie

-szy gruby grubszy najgrubszy

-iejszy modny modniejszy najmodniejszy

alternacje ł - l miły milszy najmilszy
g - ż długi dłuższy najdłuższy

n - ń tani tańszy najtańszy

s - ż wąski węższy najwęższy

redukcja - ki krótki krótszy najkrótszy

- oki szeroki szerszy najszerszy

- eki daleki dalszy najdalszy



Niregularnie
stopień

równy wyższy najwyższy

duży większy największy

mały mniejszy najmniejszy

dobry lepszy najlepszy

zły gorszy najgorszy

Opisowo kolorowy bardziej 
kolorowy

najbardziej 
kolorowy



Narzędnik liczby pojedynczej

-ym  
dobrym złym
-im po k, g 

wielkim drogim

- em
 studentem lekarzem

- iem po k, g 
chłopakiem

- ą
kolegą

-ym  
dobrym złym
-im po k, g 

wielkim drogim

- em
  oknem

- iem po k, g 
dzieckiem

 

przymiotnik
jaki? jaka?

jakie?

rzeczownik
kto? co?

Rodzaj męski 
(on)

 Rodzaj żeński 
(ona)

Rodzaj nijaki 
(ono)

- ą
 ładną

-ą
 kobietą

kim?
czym?



Narzędnik liczby mnogiejkim?
czym?

Rodzaj męski (on)  Rodzaj żeński (ona) Rodzaj nijaki (ono)

przymiotnik
jaki? jaka?

jakie?

rzeczownik
kto? co?

-ymi  
dobrymi złymi
-imi po k, g 

wielkimi drogimi

- ami
 studentami 

-ymi  
dobrymi złymi
-imi po k, g 

wielkimi drogimi

-ymi  
dobrymi złymi
-imi po k, g 

wielkimi drogimi

- ami
 kobietami 

- ami
 oknami

Kiedy mamy tylko przymiotnik, on zostaje w Mianowniku: 
On jest taki ładny!

ale
On jest takim ładnym chłopakiem!

UWAGA!
e, ie / 0  minister – ministrem   Niemiec – Niemcem

ó-o  - samochód – samochodem


