
Polish belongs to the group of inflected languages, which means that words change their
forms and endings depend on their position in a sentence. The cases describe
 the position of nouns, pronouns and adjectives, and signalize the meaning. Polish uses
cases to express many functions. Some of these roles are crucial for everyday situations, so
learning Polish you should familiarize yourself with the cases and their functions at
the beginning of your journey to learn Polish. 
 
Polish cases and their functions 
 
MIANOWNIK (nominative)
– subject of a sentence e.g. Ania je obiad., Ona ma psa.
– after ‘to’ (categorisation) e.g. Kasia to nowa studentka., Filip to przystojny mężczyzna.
– to express a comparison (after the word ‘jak’) e.g. On jest głodny jak wilk.
 
BIERNIK (accusative)
– object in affirmative sentences e.g Mam brata.; Czytam książkę.
– with the following prepositions: przez, po (as ‘to pick up’), na (with verbs of motion) e.g.
przejść przez ulicę, iść po kawę, iść na kolację
– expressing the time: with days of the week (w poniedziałek, w środę) and in certain
phrases (cały dzień, całą dobę, za godzinę)
 
DOPEŁNIACZ (genitive)
– to express negation e.g. Nie mam książki., Nie lubię sera żółtego.
– to express ownership e.g. samochód mojego brata, koleżanka mojej dziewczyny,
– with specified and unspecified quantity e.g. kubek herbaty, dużo pracy
– with the following prepositions: niedaleko (near), bez (without), dla (for), do (to, into), 
od (from), koło/obok (near, by), podczas (during), wzdłuż (along), z/ze (from) e.g. bez mleka, 
 dla mojej mamy,  niedaleko parku, do pracy, koło samochodu, podczas wykładu, z Polski
–  with certain verbs expressing absence or lack of something: szukać (to look for, 
to search), potrzebować (to need), uczyć się (to learn), zapomnieć (to forget), życzyć (to
wish), oczekiwać (to expect), słuchać (to listen) and few more e.g. uczę się języka polskiego,
szukam mojej książki, życzę Ci miłego dnia, słucham muzyki, potrzebuję nowego
samochodu, zapomniałem portfela
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NARZĘDNIK (instrumental)
– to express professions, relationships or nationalities (combined with the verb ‘być’)
e.g. On jest studentem.
– combined with the preposition ‘z’ (with) e.g. kawa z mlekiem
– to express the tool or instrument you use e.g. piszę długopisem, jadę autobusem
– in combination with several verbs e.g. interesuję się sportem, zajmuje się domem,
opiekuję się dzieckiem, zarządzam firmą
– with the following prepositions: nad, przed, pod, za, między e.g. nad morzem, 
pod stołem
 
MIEJSCOWNIK (locative)
– after following prepositions: w (in), na (on), po (after, on), o (about), przy (next to) e.g.
 w Polsce, na uniwersytecie, po obiedzie, o pracy, przy biurku
– to express location, time, purpose
 
CELOWNIK (dative)
– in impersonal phrases like: miło mi, zimno mi, gorąco ci, dziecku jest niedobrze
– to express a recipient e.g. Pomogę ci., Daj dziecku zabawkę.
– with certain verbs: przeszkadzać (to disturb), pomagać (to help), zazdrościć (to envy),
wierzyć (to believe) e.g. Nie przeszkadzaj ojcu., Pomagam mamie., Zazdroszczę jej., Wierzę
ci!
– after following prepositions: dzięki (thanks to), przeciwko (against), wbrew (against,
despite, in spite of) e.g. dzięki niemu, wbrew rodzicom, przeciwko nam
 
WOŁACZ (vocative)
– to address someone e.g cześć Basiu!, mamo, gdzie jesteś?, dzień dobry babciu!
 
How can you remember it all – the usage and the endings? Well, it takes time and a lot 
of practice. The best idea is to find few examples, including your favourite food, familiar
names or hobbies, to form short sentences or phrases, that will help you remember 
the cases’ endings. Good luck!
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Cześć, jestem Peter! Jestem ........................................... (Niemiec), ale uczę się języka
polskiego, bo moja narzeczona jest .................................. (Polka). Jestem ..............................
(programista). Dużo pracuję. W wolnym czasie lubię gotować, czytać, grać w .......................
(tenis) albo w ........................................... (piłka nożna). Bardzo lubię ...................................
(sport). Wszyscy mówią, że jestem bardzo wysportowany. Dzisiaj jestem też bardzo
zdenerwowany, bo wieczorem spotykam się z ............................... (rodzice, plural) mojej
narzeczonej Asi. Odwiedzają nas w naszym domu w Berlinie. Oni są ...............................
(Polak, plural) i nie mówią dobrze ani po angielsku ani po niemiecku, a ja znam tylko trochę
....................................... (język polski). Asia ma .............................................. (starszy brat), ale
on mieszka w Australii i bardzo rzadko nas odwiedza. Tata Asi jest .........................................
(lekarz) i ma ....................................................... (prywatna klinika). Asia mówi, że on jest
“............................................................” (specyficzny mężczyzna) - nie wiem dokładnie, co to
znaczy. Pan Jerzy interesuje się ................................................. (polityka)  i
..................................................................... (polska literatura) - ja wolę .............................. (kino)
i ......................... (muzyka), nie lubię polityki. On też lubi sport - co tydzień w ........................
(piątek) albo w ....................................... (sobota) gra w ............................................. (golf) albo
w ....................................... (koszykówka) z .............................. (kolega, plural). Mama Asi jest
bardzo .............................................. (miła kobieta). Czasem rozmawiam z nią przez telefon -
po polsku oczywiście. Pani Marta pracuje w szkole, jest ...........................................
(nauczycielka) matematyki. Świetnie gotuje! Bardzo lubię jej ............................................
(kurczak) z ................................... (warzywa)  i polski żurek z ...................................................
(biała kiełbasa). Dzisiaj idziemy na .................................................. (kolacja) do niemieckiej
restauracji. Mam nadzieję, że będzie im smakować nasze jedzenie.

Cześć jestem Peter!

Patrycja Palka   www.go-polish.co.uk    

Practise accusative singular, instrumental singular and plural

-6-



Marta i Wojtek przeprowadzili się niedawno do ................................................. (nowy dom).
Ten dom jest większy niż stare mieszkanie, na ........................................ (parter) jest duży
salon i kuchnia, a na ........................................... (pierwsze piętro) są dwie sypialnie i łazienka.
Za ....................... (dom) jest też mały ogród. Marta właśnie skończyła urządzać salon. Jest
duży, ściany i sufit są jasne a podłoga drewniana. Na wprost ........................... (drzwi) jest
piękny kominek. Pod .............................. (ściana) przy ............................. (okno) stoi wygodna
sofa, a obok ................. (sofa) jest ulubiony fotel Wojtka. Przed ...................... (sofa) stoi stolik
do kawy. W ............................ (salon) nie ma telewizora, bo Marta i Wojtek postanowili, że to
będzie miejsce, gdzie mogą relaksować się w ciszy. Na ................................ (stolik) stoją
świeże kwiaty, a nad .................................... (kominek) wisi obraz. Wojtek chciał tam powiesić
antyczny zegar, ale nie pasował do salonu. Na ................................. (podłoga) nie ma
dywanu, bo Marta lubi ich piękną, drewnianą podłogę. Oboje lubią podróżować i często
przywożą różne pamiątki z krajów, które odwiedzili. Planują postawić je w .........................
(salon) na ............................... (regał), ale nie ma tam teraz miejsca, bo na ..............................
(półka, plural) stoją książki. Przy ............................. (regał), obok .................................... (sofa)
stoi czerwona lampa - Marta ma ją od wielu lat. Dostała tę lampę w prezencie od swojej
przyjaciółki, kiedy wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w .......................................... (miasto).

W mieszkaniu Marty i Wojtka
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