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PRZYMIOTNIK/ ADJECTIVE/ DAS ADJEKTIV 

     KOLORY/ COLOURS/ FARBEN 

 
 
 
 

biały 

 
 
 
 

szary 

 
 
 
 

czarny 

 
 
 
 

brązowy 

 
 
 
 

fioletowy 

 
 
 
 

zielony 

 
 
 
 

czerwony 

 
 
 
 

pomarańczowy 

 
 
 
 

żółty 

 
 
 
 

niebieski 
 

Rodzaj męski 
Masculine 

Maskulinum 

Rodzaj żeński 
Feminine 

Femininum 

Rodzaj nijaki 
Neuter 

Neutrum 
-y// -i*  -a -e 

biały, zielony, szary, żółty biała, zielona, szara, żółta białe, zielone, szare, żółte 
niebieski niebieska niebieskie 

*-i po/ after/ nach k, g (wysoki, niski, drogi, długi), ale także/ but also/ aber auch: tani, głupi, koci, krowi, lisi, lwi, malusi, tyci 

DEKLINACJA PRZYMIOTNIKÓW TWARDOTEMATOWYCH/ ADJECTIVES WITH HARD STEM DECLENSION/ DIE DEKLINATION DER 
HARTSTÄMMIGEN ADJEKTIVE 

Rodzaj/ gender/ Geschlecht 

Liczba 
number 

Numerus 

Przypadek 
case 

Kasus 

męskoosobowy 
masculine-personal 

Maskulinum (männlich  personal) 
 
 
  

męskożywotny 
masculine-animate 

Maskulinum (belebt) 

męskonieżywotny 
masculine-inanimate 

Maskulinum (unbelebt) 

nijaki 
neuter 

Neutrum 

żeński 
feminine 

Femininum 

M ładn-y ładn-e ładn-a 
D ładn-ego ładn-ej 
C ładn-emu ładn-ej 
B ładn-ego ładn-y ładn-e ładn-ą 
N ładn-ym ładn-ą 

pojedyncza 
singular 
Singular 

Ms ładn-ym  ładn-ej 
M ładn-i ładne-e 
D ładn-ych 
C ładn-ym 
B ładn-ych ładn-e 
N ładn-ymi 

mnoga 
plural 
Plural 

Ms ładn-ych 

DEKLINACJA PRZYMIOTNIKÓW MIĘKKOTEMATOWYCH/ ADJECTIVES WITH SOFT STEM DECLENSION/ DIE DEKLINATION DER 
WEICHSTÄMMIGEN ADJEKTIVE 

Rodzaj/ gender/ Geschlecht 

Liczba 
number 

Numerus 

Przypadek 
case 

Kasus 

męskoosobowy 
masculine-personal 

Maskulinum (männlich personal) 
 
 
 

męskożywotny 
masculine-animate 

Maskulinum (belebt) 

męskonieżywotny 
masculine-inanimate 

Maskulinum (unbelebt) 

nijaki 
neuter 

Neutrum 

żeński 
feminine 

Femininum 

M brzydk-i brzydki-e brzydk-a 
D brzydki-ego brzydki-ej 
C brzydki-emu brzydki-ej 
B brzydki-ego brzydk-i brzydki-e brzydk-ą 
N brzydk-im brzydk-ą 

pojedyncza 
singular 
Singular 

Ms brzydk-im brzydki-ej 
M brzydc-y brzydki-e 
D brzydk-ich 
C brzydk-im 
B brzydk-ich brzydki-e 
N brzydk-imi 

mnoga 
plural 
Plural 

Ms brzydk-ich 
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  RZECZOWNIK + PRZYMIOTNIK/ NOUN + ADJECTIVE/ SUBSTANTIV + ADJEKTIV = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M To jest... brązowy sweter brązowa koszula brązowe futro 
D Nie ma… brązowego swetra brązowej koszuli brązowego futra 
C Przyglądam się… brązowemu swetrowi brązowej koszuli brązowemu futru  
B Mam na sobie… brązowy sweter brązową koszulę brązowe futro 
N Zachwycam się… brązowym swetrem brązową koszulą brązowym futrem 
Ms Rozmawiamy o… brązowym swetrze brązowej koszuli brązowym futrze 

 

  MIANOWNIK LICZBY MNOGIEJ PRZYMIOTNIKÓW/NOMINATIVE PLURAL OF ADJECTIVES/DER NOMINATIV PLURAL DER ADJEKTIVE 

Rodzaj/ gender/ Geschlecht 
męski 

masculine 
Maskulinum 

 
 

 

męskoosobowy 
masculine-personal 

Personalform 
 
 

 

niemęskoosobowy 
non-masculine-personal 

Sachform 
 
 
 

Przykłady 
Examples 
Beispiele 

~py ~pi ~pe tępy – tępi – tępe 
~by ~bi ~be gruby – grubi – grube 
~my ~mi ~me niewidomy – niewidomi – niewidome 
~wy ~wi ~we zdrowy – zdrowi – zdrowe 
~chy ~si ~che głuchy – głusi – głuche 
~dy ~dzi ~de młody – młodzi – młode 
~ty ~ci ~te bogaty – bogaci – bogate 
~ny ~ni ~ne dynamiczny – dynamiczni – dynamiczne 
~sy ~si ~se łysy – łysi – łyse 
~sty ~ści ~ste czysty – czyści – czyste 
~szy ~si ~sze pieszy – piesi – piesze 
~sły ~śli ~słe dorosły – dorośli – dorosłe 
~ły ~li ~łe miły – mili – miłe 

~sny ~śni ~sne radosny – radośni – radosne 
~zny ~źni ~zne przyjazny – przyjaźni – przyjazne 
~ry ~rzy ~re chory – chorzy – chore 
~ki ~cy ~kie wysoki – wysocy – wysokie 
~gi ~dzy ~gie ubogi – ubodzy – ubogie 

Uwaga/ Attention/ Achtung: 
wesoły – weseli – wesołe, ale biały – biali – białe 
zielony – zieleni – zielone, ale  (nie)śmiały – (nie)śmiali – (nie)śmiałe 
                                                                               śniady – śniadzi – śniade 

~cy ~cy ~ce gorący – gorący – gorące 
~czy ~czy ~cze opiekuńczy – opiekuńczy – opiekuńcze 
~dzy ~dzy ~dze cudzy – cudzy – cudze 
~ży* ~ży ~że ryży – ryży – ryże 

*Jedyny wyjątek/ The only exception/ Einzelfall: duży – duzi – duże  

 

Rodzaj męski 
Masculine 

Maskulinum 

Rodzaj żeński 
Feminine 

Femininum 

Rodzaj nijaki 
Neuter 

Neutrum 
biały kapelusz biała czapka białe bolerko 
czerwony krawat czerwona sukienka czerwone palto 
czarny garnitur czarna marynarka czarne futro 
niebieski sweter niebieska koszula niebieskie kimono 
tani płaszcz tania kamizelka tanie body 
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STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW/ ADJECTIVE’S COMPARISON/ DIE KOMPARATION DER ADJEKTIVE 

 

 

 

   175 cm          180 cm                  185 cm    

 wysoki                              wyższy                                najwyższy   

 

 
 
 
 

STOPIEŃ WYŻSZY/ COMPARATIVE DEGREE / DER KOMPARATIV 

Stopniowanie regularne (syntetyczne)/ Regular comparison (synthetic)/ Die regelmäßige (synthetische) Komparation 

Struktura tematu przymiotnika 
Adjective’s structure of stem 
Struktur des Adjektivstamms 

Sposób tworzenia stopnia wyższego 
Derivation of creating comparative degree 

Bildung des Komparativs 
młod-y młodszy 

grub-y grubszy -C-y 

such-y 

+ -szy 

suchszy 

biedn-y biedniejszy 

zimn-y zimniejszy -CC-y 

ciepł-y 

+ -ejszy 

cieplejszy 

 *C – spółgłoska/ consonant/ Konsonant 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stopień równy/ Positive degree 
Positiv (Grundstufe) 

Stopień wyższy/ Comparative degree 
Komparativ (Vergleichsstufe) 

Stopień najwyższy/ Superlative degree 
Superlativ (Höchststufe) 

stary starszy najstarszy 
młody młodszy najmłodszy 
biedny biedniejszy najbiedniejszy 
zimny zimniejszy najzimniejszy 

Alternacje w tematach typu -C- 
Alternations in type  -C- 

Lautveränderungen im Stamm des Types -C- 
a : e biały – bielszy  
o : e wesoły – weselszy  
ą : ę gorący – gorętszy 
n : ń czerwony – czerwieńszy  
ł : l miły – milszy  
g : ż długi – dłuższy  
*c : t gorący – gorętszy  
*rzadko/ seldom/ selten 

Alternacje w tematach typu -CC- 
Alternations in type -CC- 

Lautveränderungen im Stamm des Types -CC- 
ł : l ciepły – cieplejszy  
n : ni brudny – brudniejszy  
m : mi uprzejmy – uprzejmiejszy  
sn : śni jasny – jaśniejszy 
sł : śl dorosły – doroślejszy  
st : ści gęsty – gęściejszy  
r : rz mądry – mądrzejszy  
w : wi łatwy – łatwiejszy  

Struktura tematu przymiotnika 
Adjective’s structure of stem 
Struktur des Adjektivstamms 

Sposób tworzenia stopnia wyższego 
Derivation of creating comparative degree 

Bildung des Komparativs 
-k-i brzydki  [bez/without/ ohne -k-] + szy brzydszy 
-ek-i daleki [bez/without/ ohne -ek-] + szy dalszy 
-ok-i szeroki [bez/ without/ ohne -ok-] + szy szerszy 
-rd-y twardy + -szy twardszy 
-st-y prosty + -szy prostszy 

Typowa alternacja s : ż/ Typical alternation s : ż/ Typische Lautveränderung s : ż 
bliski – bliższy 
niski – niższy 

wąski – węższy 
wysoki – wyższy 
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  Stopniowanie analityczne/ Analytic comparison (periphrastic)/ Die analytische Komparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  STOPIEŃ NAJWYŻSZY/ SUPERLATIVE DEGREE/ DER SUPERLATIV 

Stopniowanie regularne (syntetyczne) 

Regular comparison (synthetic) 

Die regelmäßige (synthetische) Komparation 

 

naj- + stopień wyższy = stopień najwyższy 

naj- + comparative degree = superlative degree 

naj- + Komparativ = Superlativ 

 

młodszy → najmłodszy 

cieplejszy → najcieplejszy 

brzydszy → najbrzydszy 

Stopniowanie analityczne (opisowe) 

Analytic comparison (periphrastic) 

Die analytische Komparation 

 

najbardziej || najmniej + stopień równy = stopień najwyższy 

najbardziej || najmniej + positive degree = superlative degree 

najbardziej || najmniej + Positiv = Superlativ 

 

chory → najbardziej chory || najmniej chory 

interesujący → najbardziej interesujący || najmniej interesujący 

opalony → najbardziej opalony || najmniej opalony 

 

  Stopniowanie nieregularne/ Irregular comparison/ Die unregelmäßige Komparation 

Stopień równy 
Positive degree 

Positiv 

Stopień wyższy 
Comparative degree 

Komparativ 

Stopień najwyższy 
Superlative degree 

Superlativ 
dobry lepszy najlepszy 
duży/ wielki większy największy 
mały mniejszy najmniejszy 
zły gorszy najgorszy 

 

 

 

bardziej (mniej) + stopień równy = stopień wyższy 

bardziej (mniej) + positive degree = comparative degree 

bardziej (mniej) + Positiv = Komparativ 

Stopień równy/ Positive degree/ Positiv Stopień wyższy/ Comparative degree/ Komparativ 
chory bardziej chory mniej chory 
interesujący bardziej interesujący mniej interesujący 
przekonujący bardziej przekonujący mniej przekonujący 
błyszczący bardziej błyszczący mniej błyszczący 
opalony bardziej opalony mniej opalony 
opłacalny bardziej opłacalny mniej opłacalny 




