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When do we use Accusative case? 
 

1. When the nouns is a direct object (directly after the “normal” verbs without prepositions) 

Oglądam serial. – I’m watching a TV show. 

Ona je zupę.  – She is eating a soup. 

Czytałeś książkę? – Were you reading a book? 

Mamy brata. – We have a brother. 

 

• You can notice none of these sentences are negative – it’s important! And there are no 

reflexive verbs here (those with “się”).  

 

2. After prepositions: 

Na – Czekam na autobus. – I’m waiting for a bus. 

         Jedziemy na wycieczkę – We are going for an excursion. 

Za – Płacisz za kawę? Are you paying for the coffee? 

O – Muszę zapytać o drogę. – I need to ask for the way. 

Przez – Jedziemy przez most. – We are going over the bridge. 

 

• Never translate prepositions literarly. As you see there are various way to say “for” and not 

all of them will be with Accusative. 

• Don’t use Accusative when you want to express location. You can sometimes use it with 

directions and events like - Idę na plażę. I’m going to the beach – but never with location. 

 

3. When you don’t remember which case to use and the sentence is not negative, use Accusative. 

You have higher chances to guess right. 

 

SINGULAR 
 

 
MASCULINE 
ANIMATED 

MASCULINE 
INANIMATED 

NEUTRAL FEMININE 

ADJECTIVE 
 

CZARNEGO/ 
NIEBIESKIEGO 

CZARNY CZARNE CZARNĄ 

 
NOUN 

KOTA SAMOCHÓD KRZESŁO KAWĘ 

 

• There are two masculine genders. Animated means these are either people, animals, fruit or 

vegetables (with some exceptions on top). Inanimate covers the rest, namely objects.  

• Masculine inanimated and neutral adjectives and nouns are exactly the same as in 

Nominative (The basic) form 
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• Masculine animated gets the ending “iego” instead of “ego” when the last consonant of the 

stem is either ‘k” or “g”. 

 

PLURAL 
 

 Masculine personal 
Masculine 

nonpersonal and 
feminine 

Neutral 

ADJECTIVE 
It’s not the time yet. 
You’ll be there soon 

      

MAŁE 

NOUN 
BANANY 
ŚLIWKI 
BABCIE 

OKNA 

 

 

• All neutral nouns get -a 

• Feminine and masculine: 

- ending -y after hard consonants: sweter – 

swetry, banan – banany; 

- ending -i after letters k- or g-: bluzka – 

bluzki, waga – wagi; 

- ending -e after soft consonants (like: si, ci, dzi, ni, zi ): kuchnia – kuchnie, babcia - babcie and 

functionally soft consonants (sz, cz, dż, rz/ż, l, j, c): kasza – kasze, tramwaj – tramwaje 

 

1.Underline the correct form 
 

1. Oglądam komedią romantyczną / komedię romantyczną / komedia romantyczna. 

2. Piszę długi artykuł / długiego artykułu / długiego artykuła 

3. Mamy małego dziecka / małym dzieckiem / małe dziecko. 

4. Kupujecie nowy dom / nowego domu / nowym domem.  

5. Znam dobrego lekarza / dobry lekarz / dobremu lekarzowi. 

6. Spotykałem twojej siostry / twoją siostrę / twoją siostrą. 

7. Widzisz czarny kot / czarnym kotem / czarnego kota. 

8. Gotuję smaczny obiad / smacznego obiadu / smacznym obiadem. 

9. Mama woli zielonej herbaty / zieloną herbatę / zieloną herbatą. 

10. Ma na sobie jasnego swetra / jasny sweter / jasne swetry. 
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2.What can you see in the fridge? Write: 
 

Widzę... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

 

2.Fill the text with words from the brackets in Accusative 

Mam ...................................... (duża rodzina). Mam ........................................ (starszy brat) i 

..................................... (młodsza siostra). Mój brat ma ........................................ (żona) i 

...............................(córka), a moja siostra ma tylko ..................................... (syn). Nasi rodzice już nie są 

małżeństwem. Oni są rozwiedzeni. Mój ojciec ma ........................................... (nowa żona) i 

........................................... (małe dziecko), a moja matka ma ............................................. (partner) i 

.................................... (ładny psa), Reksa. Ja nie jestem żonaty, ale mam ...................................... 

(dziewczyna).  Nie mamy dzieci.  

 

3.Fill the blanks with words in Accusative case 
 

Śniadanie 

Dan, Ameryka 

Zwykle na śniadanie jem ..................................... (kanapka) z serem, ale w weekend lubię 

................................(jajko, pl.) z bekonem. Codziennie piję też ................................... (duża kawa) bez 

mleka. 
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Nuria, Hiszpania 

W moim domu zawsze jemy ........................................(słodkie śniadanie). Na przykład 

...................................(słodka bułka), ................................. (ciasto) z czekoladą albo croissanty. Teraz 

jestem na diecie, więc jem na śniadanie ................................. (sałatka), jem ............................ 

(marchewka), ...................................... (gruszka), ................................... (jabłko) i zawsze piję 

..................................... (gorąca woda) z cytryną. 

Ahmad, Egipt 

Egipskie śniadanie jest super! Jemy ...................................... (płaski chleb), ................................(biały ser), 

............................... (ogórek, pl.), ................................... (pomidor, pl.),..................................(jajko, pl.). 

Zwykle zamawiam śniadanie do pracy, bo w domu nie mam czasu jeść. Oczywiście pijemy .......................... 

(biała kawa), ale ja wolę ...............................(herbata). 

 Helga, Niemcy 

Niemiecki chleb jest bardzo smaczny! Lubię ..................................................... (świeży, ciemny chleb) z 

masłem i szynką, ale czasami jem też ............................. (musli). Kiedy nie mam czasu, piję 

............................ (kakao) albo ................................... (czarna herbata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polskidaily.eu/


[A1] Biernik / Accusative case 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

 

Odpowiedzi 
1.komedię romantyczną, 2.długi artykuł, 3.małe dziecko, 4.nowy dom, 5. dobrego lekarza, 6.twoją 

siostrę, 7.czarnego kota, 8.smaczny obiad, 9.zieloną herbatę, 10. jasny sweter 

 

2.mięso, kurczaka, kota, ser, pomarańczę, marchewkę, chleb, ogórka, banana, paprykę, pomidora, 

cytrynę, cebulę, brzoskwinię, jajka, mleko, piwo, musztardę 

2. dużą rodzinę, starszego brata, młodszą siostrę, żonę,córkę, syna, nową żonę, małe dziecko, partnera, 

ładnego psa, dziewczynę. 

3. 

Dan: kanapkę, jajka, dużą kawę 

Nuria: słodkie śniadanie, słodką bułkę, ciasto, sałatkę, marchewkę, gruszkę, jabłko, gorącą wodę 

Ahmad: płaski chleb biały ser, ogórki, pomidory, jajka, białą kawę, herbatę 

Helga: świeży, ciemny chleb, musli, kakao, czarną herbatę 
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