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When do we use Instrumental case: 
 

1. After verbs “być” – to be and „zostać” – to become. 

 

Jestem miłym policjantem. – I’m a nice police officer. 

Ona jest dobrą kelnerką. – She is a good waitress. 

Kasia jest złą matką. – Kasia is a bad mother. 

 

• Don’t use Instrumental case when you have only an adjective (eg. ładny, wysoki, zły). Instead 

use Nominative case: Ona jest wysoka. Jestem przystojny.  

• Don’t use Instrumental case when a sentence starts with “to”. To jest moja szklanka. This is my 

glass. Not: To jest moją szklanką. 

 

2. After prepositions:  

 

z – with – Rozmawiam z mamą. – I’m talking to my mum. 

nad – over/ above – Mucha lata nad stołem. – A fly is flying over the table. 

pod – under / below – Kot leży pod krzesłem. – A cat is lying under the chair. 

przed – in front of / before – Piję piwo przed lekcją – I drink beer before the class. 

za – behind – Książka jest za kanapą. – A book is behind the sofa. 

między – between – Szkoła jest między apteką i kościołem. – A school is between a pharmacy 

and a church. 

poza – out  - Jesteśmy poza miastem. – We are outside the city. 

 

3. After most of the reflective verbs (the verbs with “się”): 

 

Interesować się –  to be interested in 

Opiekować się – to look after 

Zajmować się – to be busy with/ to take care of (used with professions. For example: Zajmuję 

się marketingiem. I work in marketing) 

Zarazić się – to get infected 

Przejmować się – to bother / to worry 

Bawić się – to play 

 

4. With tools. For example: 

 

Jem ryż łyżką. – I eat rice with a spoon. 

Piszę notatkę czerwonym długopisem. – I’m writing a note with a red pen. 

Myję włosy szamponem. – I wash my hair with shampoo. 

 

5. With transport. For example: 

 

Codziennie jeżdżę rowerem. – Every day I ride a bike. 

Jeździmy do pracy trawmajem. – We go to work by tram. 
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Endings: 
 

 MASCULINE NEUTRAL FEMININE 

ADJECTIVE BIAŁYM / NIEBIESKIM* 
 

BIAŁYM/ NIEBIESKIM BIAŁĄ/ NIEBIESKĄ 

NOUN KOTEM 
 

AUTEM KSIĄŻKĄ 

 

• -im ending is used after consonants “k” and “g” 

• when the last vowel in the noun is “ó”, it will turn into “o” when you add the Instrumental 

ending. For example: stół – stołem, miód - miodem 

 

 ALL 

ADJECTIVE DUŻYMI 
 

NOUN KOTAMI/ AUTAMI/ KSIĄŻKAMI 
 

 

• Some words have exceptional endings in plural. For now remember only: ludźmi – people, 

dziećmi – children, braćmi - bothers 

 

Exercises: 
 

1.Underline words which will be followed by Instrumental case 
 

grać, o, interesuję się, pod, być, książka, jestem, z, słucham, to, o, po, nad, zajmujesz się, czytasz, między, 

jeździmy, przed, oglądać, opiekować się, w, poza 

 

2.Fill the blanks with correct forms of Instrumental case 
 

1. Mój mąż rozmawia z ………………………………............ (nasz kot). 

2. Piję herbatę z ..................................................... (cytryna i miód). 

3. Dlaczego nie jeździsz do pracy ....................................... (publiczny autobus). 

4. Fotografia wisi nad ................................................. (wasze łóżko). 
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5. Książka leży pod ..................................................... (niski stół). 

6. Interesujemy się ...................................................................(literatura i sport). 

7. Dlaczego myjesz zęby ................................................ (szare mydło)? 

8. Moja mama zajmuje się ................................................ (programowanie). 

9. Poproszę wodę z ........................................... (lód). 

10. Możesz opiekować się ................................................ (małe dziecko) i pracować? 

11. Przepraszam, ale jestem teraz poza .............................. (dom). 

12. Jak często jeździsz .......................................... (rower). 

13. Co? Angela Merkel lubi pizzę z ................................................. (kurczak i ananas)??!! 

14. Nie chcę zarazić się ............................................ (koronawirus). 

15. Nie umiem rozmawiać z ........................................... (dziecko plural). 

16. Mieszkam z ....................................... (rodzic pl.) 

17. Interesujecie się ..................................................... (film akcji pl.)? 

18. Dziewczynka bawi się .......................................... (kolorowa zabawka pl.) 

19. W Japonii zwykle jemy .............................................. (pałeczka pl.) 

20. Kto opiekuje się twoimi ................................................. (brat pl.) 
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Key: 
1.interesuję się, pod, być, jestem, z, nad, zajmujesz się, między, jeździmy, przed, opiekować się, 

poza 

2.1.naszym kotem, 2. cytryną i miodem, 3.publicznym autobusem, 4. waszym łóżkiem, 5. niskim 

stołem, 6. literaturą i sportem, 7. szarym mydłem, 8. programowaniem, 9. lodem, 10. małym 

dzieckiem, 11. domem, 12. rowerem, 13. kurczakiem i ananasem, 14. koronawirusem, 15. 

dzieźmi, 16. rodzicami, 17. filmami akcji, 18. kolorowymi zabawkami, 19. pałeczkami, 20. braćmi 
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