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LEKCJA 4 

Kto to jest? Co to jest? 

Co to jest? 

To jest……  

 

 

Kto to jest? 

To jest….. 

 

Czy to jest? 

• Tak, to jest…… 

• Nie, to nie jest…… 

Czy to jest kubek? 

� Tak, to jest kubek. 

� Nie, to nie jest kubek. 

Czy to jest twój mąż? 

� Tak, to jest mój mąż. 

� Nie, to nie jest mój mąż. 

Czy to jest twoja żona? 

� Tak, to jest moja żona.  

� Nie, to nie jest moja żona. 

Czy to jest twoje dziecko? 

� Tak, to jest moje dziecko. 

� Nie, to nie jest moje dziecko. 

telefon komórkowy=komórka, komputer, laptop, walizka, torba, portfel, 

książka, zeszyt, długopis, kubek, segregator, klucz, stół, krzesło, tablica, 

fili żanka, pokój, budynek, samochód, samolot, okno, mapa 

kobieta, mężczyzna, żona, mąż, dziecko, brat, siostra, matka, ojciec, 

babcia, dziadek, szef, pracownik, recepcjonista/recepcjonistka, kolega, 

przyjaciel, przyjaciółka, koleżanka, nauczyciel/nauczycielka  

ja mój, moja, moje 

ty twój, twoja, twoje 

on/ona/ono 

pan/pani 
jego, jej 

my 
nasz, nasza, 

nasze 

wy 
wasz, wasza, 

wasze 

oni/one państwo ich 
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MIANOWNIK=NOMINATIV (liczba pojedyncza=singular) 

RZECZOWNIKI-NOUNS 

Rodzaj męski-masculine 

On – Ten –  

Rodzaj żeński-feminine 

Ona – Ta – a 

Rodzaj nijaki-neuter 

Ono – To – o, e, ę 

 

PRZYMIOTNIKI-ADJECTIVES 

Jaki jest ten laptop?  

Ten (rodzaj męski) laptop jest: stary – nowy, duży – mały, dobry – zły, tani – drogi 

 

             Jaka jest ta torba? 

Ta (rodzaj żeński) książka jest: stara – nowa, duża – mała, dobra – zła, tania – droga  

 

Jakie jest to auto? 

To (rodzaj nijaki) auto jest: stare – nowe, duże – małe, dobre – złe, tanie – drogie 

 

A: Czy to jest twój laptop?                                          

B: Tak, to jest mój laptop.                                           

A: Jaki jest ten laptop? 

B: Ten laptop jest mały i dobry. 

  

A: Czy to jest twoja torba? 

B: Tak, to jest moja torba. 

A: Jaka jest ta torba? 

B: Ta torba jest duża i droga. 

 

laptop            masculine 

torba           feminine 

auto           neuter 

A: Czy to jest twoje auto? 

B: Tak, to jest moje auto. 

A: Jakie jest to auto? 

B: To auto jest stare i złe. 


