
Przymiotnik
pytania

Przymiotnik Rzeczownik
pytania

Rzeczownik Zaimek pytania Zaimek dzierżawczy Zaimek
wskazujący

M
I
A
N
O
W
N
I
K

r. męski Jaki? y-, -i (po k,g)

Kto? Co?

spółgłoska, -a Czyj? Mój/twój/jego/jej/jego/nasz/
wasz/ich/ich

ten/tamten

r. żeński Jaka? -a - a, -i, spółgłoska Czyja? Moja/twoja/jego/jej/jego/nas
za/wasza/ich/ich

ta/tamta

r. nijaki Jakie? -e, -ie (po
k,g)

-o, -ę, -e, -um Czyje? Moje/twoje/jego/jej/jego/nas
ze/wasze/ich/ich

to/tamto

r. męskoosobowy Jacy? -i, -y -i, -y, -e,-owie Czyi? Moi/twoi/jego/jej/jego/nasi/
wasi/ich/ich

ci/tamci

r. 
niemęskoosobowy

Jakie? -e -y, -i,-e, -a Czyje? Moje/twoje/jego/jej/jego/nas
ze/wasze/ich/ich

te/tamte

D
O
P
E
Ł
N
I
A
C
Z

r. męski
= biernik

 Jakiego?  -ego

Kogo?
Czego?

 -a  Czyjego? Mojego/twojego/jego/jej/jeg
o/naszego/waszego/ich/ich

tego/tamtego

nieżywotny Jakiego? -ego -u, -a Czyjego? Mojego/twojego/jego/jej/jeg
o/naszego/waszego/ich/ich

tego/tamtego

r. żeński Jakiej? -ej -i, -y, Ø Czyjej? Mojej/twojej/jego/jej/jego/na
szej/waszej/ich/ich

tej/tamtej

r. nijaki Jakiego? -ego -a Czyjego? Mojego/twojego/jego/jej/jeg
o/naszego/waszego/ich/ich

tego/tamtego

r. męskoosobowy 
= biernik

Jakich? -ych, -ich (po
k, g)

-ów, -y, -i Czyich? Moich/twoich/jego/jej/jego/n
aszych/waszych/ich/ich

tych/tamtych

r. 
niemęskoosobowy

Jakich? -ych, -ich (po
k, g)

-ów, -y, -i , -Ø Czyich? Moich/twoich/jego/jej/jego/n
aszych/waszych/ich/ich

tych/tamtych



Przymiotnik
pytania

Przymiotnik Rzeczownik
pytania

Rzeczownik Zaimek pytania Zaimek dzierżawczy Zaimek
wskazujący

B
I
E
R
N
I
K

r. męski
= dopełniacz

 Jakiego?  -ego

Kogo? Co?

 -a
! poetę

 Czyjego? Mojego/twojego/jego/jej/jeg
o/naszego/waszego/ich/ich

tego/tamtego

nieżywotny = 
mianownik

Jaki? y-, -i (po k,
g)

spółgłoska Czyj? Mój/twój/jego/jej/jego/nasz/
wasz/ich/ich

ten/tamten

r. żeński Jaką? -ą -ę
!panią, noc

Czyją? Moją/twoją/jego/jej/jego/nas
zą/waszą/ich/ich

tę/tamtą

r. nijaki = 
mianownik

Jakie? -e, -ie (po k,
g)

-o, -ę, -e, -um Czyje? Moje/twoje/jego/jej/jego/nas
ze/wasze/ich/ich

to/tamto

r. męskoosobowy 
= dopełniacz

Jakich? -ych, -ich (po
k, g)

-ów, -y, -i Czyich? Moich/twoich/jego/jej/jego/n
aszych/waszych/ich/ich

tych/tamtych

r. 
niemęskoosobowy
= mianownik

Jakie? -e -y, -i,-e, -a Czyje? Moje/twoje/jego/jej/jego/nas
ze/wasze/ich/ich

te/tamte

Przymiotnik
pytania

Przymiotnik Rzeczownik
pytania

Rzeczownik Zaimek pytania Zaimek dzierżawczy Zaimek
wskazujący

N
A
R
Z
Ę
D
N
I
K

r. męski Jakim? -ym, -im (po
k, g)

(Z) Kim?
Czym?

-em, -iem (po k, g)
!poetą

Czyim? Moim/twoim/jego/jej/jego/n
aszym/waszym/ich/ich

tym/tamtym

r. żeński Jaką? -ą -ą Czyją? Moją/twoją/jego/jej/jego/nas
zą/waszą/ich/ich

tą/tamtą

r. nijaki Jakim? -ym, -im (po
k, g)

-em, -iem (po k, g) Czyim? Moim/twoim/jego/jej/jego/n
aszym/waszym/ich/ich

tym/tamtym

r. męskoosobowy

Jakimi?
-ymi, -imi
(po k, g)

-ami Czyimi?
Moimi/twoimi/jego/jej/jego/

naszymi/waszymi/ich/ich
tymi/tamtymir. 

niemęskoosobowy



Przymiotnik
pytania

Przymiotnik
Rzeczownik

pytania
Rzeczownik

Zaimek pytania Zaimek dzierżawczy
Zaimek

wskazujący

M
I
E
J
S
C
O
W
N
I
K

r. męski
Jakim?

-ym, -im (po
k, g)

(O) kim?
Czym?

-(i)e, u Czyim?
Moim/twoim/jego/jej/jego/n

aszym/waszym/ich/ich
tym/tamtym

r. żeński
= celownik Jakiej?

-ej, -iej (po
k,g)

-(i)e, -i, -y, Ø Czyjej?
Mojej/twojej/jego/jej/jego/na

szej/waszej/ich/ich
tej/tamtej

r. nijaki
Jakim?

-ym, -im (po
k, g)

-(i)e, u, -um Czyim?
Moim/twoim/jego/jej/jego/n

aszym/waszym/ich/ich
tym/tamtym

r. męskoosobowy
Jakich?

-ych, -ich (po
k, g)

-ach

Czyich? Moich/twoich/jego/jej/jego/
naszych/waszych/ich/ich

tych/tamtych
r. 
niemęskoosobowy Jakich? Czyich?


