
 

na wynos

DEKLINACJA RZECZOWNIKA - zestawienie końcówek

RODZAJ MĘSKI (TEN)
RODZAJ ŻEŃSKI (TA) RODZAJ NIJAKI (TO)

♥︎  żywotny nieżywotny

NOM MIANOWNIK
Marekø; aktorø; kotø; (poeta) samochódø; serø sofa; matka;  (pani; nocø; miłośćø) kino; słońce; imię; (akwarium)

spółgłoska/consonant; (-a) spółgłoska/ consonant -a; (-i, -ø) -o; -e; -ę; (-um)

GEN DOPEŁNIACZ
Marka; aktora; kota; (poety) samochodu; sera sofy; matki; (pani; nocy; miłości) kina; słońca; imienia; (akwarium)

-a = BIERNIK; (-y) -a; -u -y; -i (k, g, ś, ć, ź, dź, ń + l, j) -a; (-um)

DAT CELOWNIK
Markowi; aktorowi; kotu; (poecie) samochodowi; serowi sofie; matce; (pani; nocy; miłości) kinu; słońcu; imieniu; (akwarium)

-owi; -u (jednosylabowe/monosyllabic); (-’e) -owi; -u (jednosylabowe/mono-
syllabic) = MIEJSCOWNIK -u; (-um)

ACC BIERNIK
Marka; aktora; kota; (poetę) samochódø; serø sofę; matkę; (panią; nocø; miłośćø) kino; słońce; imię; (akwarium)

-a; (-ę) = MIANOWNIK -ę; (-ą, -ø) = MIANOWNIK

INST NARZĘDNIK
Markiem; aktorem; kotem; (poetą) samochodem; serem sofą; matką; (panią; nocą; miłością) kinem; słońcem; imieniem; (akwarium)

-iem; -em; (-ą) -iem; -em -ą -iem; -em; (-um)

LOC MIEJSCOWNIK
Marku; aktorze; kocie; (poecie) samochodzie; serze; roku sofie; matce; (pani; nocy; miłości) kinie; słońcu; imieniu; (akwarium)

-’e; -u -’e; -u -’e; -i; -y -’e; -u; (-um)

VOC WOŁACZ
Marku; aktorze; kocie; (poeto) samochodzie; serze sofo; matko; (pani; nocy; miłości)

zdrobnienia: Aniu, Kasiu, Marysiu kino; słońce; imię; (akwarium)

= MIEJSCOWNIK; (-o) = MIEJSCOWNIK -o; -u (zdrobnienia/diminutives); (-y) = MIANOWNIK

LICZBA POJEDYNCZA
singular

po/after: k, g => i( ) wyjątki/exceptions   •   - ø: brak końcówki/no ending   •  ’ zmiękczenie/palatalization  e i ó  w wygłosie/last syllable - zanika w deklinacji/disappears in declension

masculine

feminine neuter
miękka spółgłoska / soft consonant

funkcjonalnie miękka spółgłoska / functionally soft consonant



na wynos

DEKLINACJA RZECZOWNIKA - zestawienie końcówek

RODZAJ MĘSKOOSOBOWY (CI)
RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY (TE)

rodzaj męski nieosobowy rodzaj żeński rodzaj nijaki

NOM MIANOWNIK
Markowie; aktorzy; nauczyciele; studenci; (poeci) koty; samochody; sery sofy; matki;  (panie; noce; miłości) kina; słońca; imiona; (akwaria)

-y;  -i (po: k, g);  -e (po: sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, ń, ź, dź, c, l, j) -a

GEN DOPEŁNIACZ
Marków; aktorów; nauczycieli; studentów; (poetów) pieniędzy; kotów; samochodów sofø; matek ø;  (pań; nocy) kinø; słońcø; imionø; (akwariów)

-ów;  -y (po: sz, cz, dz, dż, ż, rz + c);  -i (po: ś, ć, ń, ź, dź + l, j) - ø; (-i; -y) - ø (-ów)

DAT CELOWNIK
Markom; aktorom; nauczycielom; (poetom) pieniądzom; kotom; samochodom sofom; matkom;  (paniom) kinom; imionom; (akwariom)

- om

ACC BIERNIK
Marków; aktorów; nauczycieli; studentów; (poetów) koty; samochody; sery sofy; matki;  (panie; noce; miłości) kina; słońca; imiona; (akwaria)

= DOPEŁNIACZ = MIANOWNIK

INST NARZĘDNIK
Markami; aktorami; nauczycielami; (poetami) pieniędzmi; samochodami sofami; matkami;  (paniami) kinami; imionami; (akwariami)

- ami

LOC MIEJSCOWNIK
Markach; aktorach; nauczycielach; (poetach) kotach; samochodach; serach sofach; matkach;  (paniach) kinach; imionach; (akwariach)

- ach

VOC WOŁACZ
Markowie; aktorzy; nauczyciele; studenci; (poeci) koty; samochody; sery sofy; matki;  (panie; noce; miłości) kina; słońca; imiona; (akwaria)

= MIANOWNIK
( ) wyjątki/exceptions   •   - ø: brak końcówki/no ending   •  ’ zmiękczenie/palatalization  •  MLP końcówka mianownika l.p./ending in nominative sg.

- owie; - y (MLP k, g, r, c + Alternacje!); - e (MLP sz, cz, dz, dż, ż, 
rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j, -anin); - i (MLP b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z + 
Alternacje!)

masculine personal

non-masculine personalLICZBA MNOGA
plural


