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DOPEŁNIACZ - RODZAJ MĘSKI NIEŻYWOTNY: “-a” czy “-u” ?
Genitive - masculine inanimate gender: “-a” or “-u”?

-a NAZWY WALUT

dolar - dolara
funt - funta
cent - centa

MARKI

Ford - Forda
Citroen - Citroena
Adidas - Adidasa

MIARY

kilogram - kilograma
kilometr - kilometra
metr - metra

NACZYNIA I SZTUĆCE

talerz - talerza
nóż - noża
garnek - garnka

GRY I SPORT

tenis - tenisa
hokej - hokeja
brydż - brydża

CZĘŚCI CIAŁA

brzuch - brzucha
palec - palca
nos - nosa

NARZĘDZIA

młotek - młotka
klucz - klucza
ołówek - ołówka

TAŃCE

walc - walca
polonez - poloneza
fokstrot - fokstrota

NAZWY MIAST

Berlin - Berlina
Paryż - Paryża
Gdańsk - Gdańska

NIEKTÓRE PRODUKTY SPOŻYWCZE

chleb - chleba
ser - sera
naleśnik - naleśnika

NAZWY MIESIĘCY
stycznia
marca
kwietnia
maja

czerwca
lipca 
sierpnia
września

października
listopada
grudnia

KWIATY, WARZYWA, OWOCE

tulipan - tulipana
banan - banana
ogórek - ogórka

-u

DNI TYGODNIA

poniedziałek - poniedziałku
wtorek - wtorku
czwartek - czwartku
piątek - piątku

POJĘCIA ABSTRAKCYJNE

Nie ma probemu!
Nie rób hałasu!
Z chaosu wyłoniła się Gaja i Uranos.

SUBSTANCJE PŁYNNE

sok - soku
majonez - majonezu
klej - kleju

ŚRODKI TRANSPORTU

samochód - samochodu
rower - roweru
autobus - autobusu

RZECZOWNIKI “ZBIOROWE”

makaron - makaronu
cukier - cukru
las - lasu

Unfortunately there are two endings for singular masculine inanimate nouns. 

The regular ending is “-u” (apparently!) but you have 50% chance to get it wrong because 

“-a” is very frequent too.

There are some rules, as you see above, but if you have any doubts you should check the 

declension in the “Wikisłownik”: for example: las / motocykl / ananas / ryż / groszek ...

Some nouns have two facultative endings: “-a” and  “-u”: krawat - krawata/krawatu

UWAGA!

https://pl.wiktionary.org/wiki/las
https://pl.wiktionary.org/wiki/motocykl#motocykl_.28j.C4.99zyk_polski.29
https://pl.wiktionary.org/wiki/ananas
https://pl.wiktionary.org/wiki/ry%C5%BC
https://pl.wiktionary.org/wiki/groszek
https://pl.wiktionary.org/wiki/krawat

