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Jak gramatycznych zasad się nie bać?
Chyba po prostu poznać je trzeba.
Tę rzecz ułatwi prosta zasada,
by zasad uczyć się na przykładach,
a tu niejeden z pewnością sprawi,
że was ta książka szczerze rozbawi…
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Rzeczownik rzeczy nazywa śmiało,
lecz jak wymienić ich listę całą? 
To się po prostu nie mieści w głowie,
bo to jest wszystko, co nazwał człowiek:
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rzeczownik
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M. (Mianownik): Kto? Co? – Zosia, Jaś, drzewo

D. (Dopełniacz): Kogo? Czego? – Zosi, Jasia, drzewa

C. (Celownik): Komu? Czemu? – Zosi, Jasiowi, drzewu

B. (Biernik): Kogo? Co? –  Zosię, Jasia, drzewo

N. (Narzędnik): Z kim? Z czym? – Zosią, Jasiem, drzewem

Ms. (Miejscownik): O kim? O czym? – Zosi, Jasiu, drzewie

W. (Wołacz): O! – Zosiu! Jasiu! Drzewo!

deklinacja (odmiana rzeczownika)
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WołaCz nas o nic nie pyta zgoła
i tylko czasem głośno „o!” woła.
Więc gdy nas wzywa, mówi jedynie:
„Chodź tutaj, zosiu, olu, Marcinie!”. 

odmiana rzeczownika: wołacz
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rodzaj 
męskoosobowy

rodzaj męski 

rodzaj żeński

rodzaj nijaki
rodzaj niemęskoosobowy

liczba pojedyncza 

rodzaj męskoosobowy 

liczba mnoga
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By to utrwalić lepiej w pamięci,
warto przykładom chwilę poświęcić: 

„Silni mężczyźni i chłopcy młodzi 
jako żeglarze są w jednej łodzi”.

„Zakryły dzieci pobladłe twarze,
gdy dwa tygrysy szły korytarzem”.

rodzaje rzeczownika w liczbie mnogiej

rodzaj 
niemęskoosobowy
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W przeszłym jest w dwóch aspektach znany:
niedokonanym i dokonanym.

W niedokonanym kupował sery,
gdy w dokonanym kupił już cztery.
W niedokonanym pisał list długi,
gdy w dokonanym napisał drugi,
potem zasypiał, choć było jasno;
gdy się ściemniło, nareszcie zasnął.

czas przeszły, czasowniki dokonane i niedokonane

55



bo teraz (wiecie już pewnie o tym)
przymiotnik wskaże wszystkim przymioty,
czyli, ujmując tę rzecz najprościej,
różne zalety i właściwości.

Przymiotnik (z nazwy to już wynika)
dodaje opis do rzeczownika,
a gdy wypełnia zadanie takie,
to pyta: „jaki?”, „jaka?” i „jakie?”.
Jaki balonik? Wielki jak głowa.
Jaka sukienka? Zupełnie nowa.
Jakie zadanie? Dosyć zawiłe.
Lecz jakoś sobie z nim poradziłem. 
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przymiotnik
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