
RZECZOWNIK



 Rzeczownik – to część mowy. Nazywa osoby, 
zwierzęta, rośliny,  przedmioty, miejsca, pojęcia, 
zjawiska przyrody.

 Np. osoby- mama, Anna, nauczyciel

 zwierzęta – pies, kruk, lis

 rośliny – kwiat, warzywo, kaktus  

 miejsca – park, sklep, strych

 pojęcia – mądrość, miłość, nienawiść

 zjawiska przyrody – burza, wiatr, grzmot



 Rzeczownik jest odmienną częścią mowy. 

 Odpowiada na pytanie: kto?, co? 

 Nie odmienia się przez rodzaje, ale ma jeden określony 
rodzaj:

 rodzaj męski (ten) – pies, chłopiec, samochód

 rodzaj żeński (ta) – dziewczynka, pani, szklanka

 rodzaj nijaki (to) – dziecko, pisklę, okno



PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW

ŻYWOTNE

NIEŻYWOTNE

WŁASNE

POSPOLITE

KONKRETNE

ABSTRAKCYJNE



 - żywotne – należą do nich wszystkie nazwy 
oznaczające ludzi i zwierzęta, zarówno nazwy ogólne, 
takie jak człowiek, zwierzę , ptak, jaki i nazwy 
narodów, gatunków, odmian, np. Indianin, 
Europejczyk, Polak, pies, jamnik

 Rzeczowniki żywotne dzielimy na:

 - osobowe (nazwy ludzi) – np. ojciec, lekarz, człowiek 

 - nieosobowe – np. las, komin, kot



 - nieżywotne – stanowią je nazwy wszelkich przedmiotów 
(wytworzonych przez człowieka i naturalnych) – np. nazwy 
gór, rzek, jezior, miast, budynków, maszyn, narzędzi, 
sprzętów, przyborów, roślin

 - własne – nazwy własne np. Bartek, Grecja, Wisła

 - pospolite – ptak, kura, dąb, rower, niebo, lalka

 - konkretne – określają przedmioty spostrzegane za 
pomocą różnych zmysłów (dotyku, smaku, powonienia, 
wzroku) np. kwiat, dom, pies

 - abstrakcyjne – nazywają zjawiska, których nie można 
poznać za pomocą zmysłów np. grzeczność, milczenie, 
godność 



 W zdaniu rzeczownik  pełni funkcję głównie podmiotu. Może też 
pełnić funkcję dopełnienia, okolicznika, przydawki lub okolicznika. 

 Rzeczownik w funkcji podmiotu:
 Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce. 

 Rzeczownik w funkcji przydawki:
 Las sosen rozciągał się dookoła. 

 Rzeczownik w funkcji dopełnienia:
 Uczennica rozwiązuje test.

 Rzeczownik w funkcji okolicznika :
 Poszłam do sklepu.



Rzeczownik odmienia się przez przypadki w liczbie 

pojedynczej i mnogiej. 

Odmiana rzeczownika to deklinacja. 

Przypadek Pytanie Liczba pojedyncza Liczba mnoga

Mianownik kto? co? (jest) pies, okno psy, okna

Dopełniacz kogo? czego? 

(nie ma)

psa, okna psów, okien

Celownik komu? czemu?

(się przyglądam)

psu, oknu psom, oknom

Biernik kogo? co? 

(widzę)

psa, okno psy, okna

Narzędnik z kim? z czym? (idę) (z) psem, (z) oknem (z) psami, (z) 

oknami

Miejscownik o kim? o czym?

(rozmawiam)

o psie, o oknie (o) psach, (o) 

oknach

Wołacz o! (wołam) psie, okno psy, okna



TEMAT I KOŃCÓWKA RZECZOWNIKA

 Temat to część wyrazu (rzeczownika) powtarzająca 
się podczas odmiany przez przypadki i wspólna dla 
wszystkich form danego rzeczownika.

 Końcówka to cząstka zmieniająca się podczas 
odmiany. Wskazuje ona na przypadek i liczbę 
rzeczownika.



Mianownik róż-a róż-e

Dopełniacz róż-y róż-Ø

Celownik róż-y róż- om

Biernik róż-ę róż-e

Narzędnik róż- ą róż-ami

Miejscownik róż- y róż-ach

Wołacz róż- o róż-e



 W trakcie odmiany przez przypadki w temacie może 
dochodzić do wymiany głosek, czyli tzw. oboczności. 
Istnieje wiele takich rzeczowników, w których 
przy odmianie temat ulega przekształceniu.

Mianownik miast- o

Dopełniacz miast-a

Celownik miast-u

Biernik miast-o

Narzędnik miast-em

Miejscownik mieśc’- e

Wołacz miast- o

Tematy oboczne: miast : mieśc’
Oboczności: a : e, s : ś, t : c’



Mianownik pies - Ø

Dopełniacz ps -a

Celownik ps-u

Biernik ps-a

Narzędnik ps-em

Miejscownik ps’-e

Wołacz ps’- e

Tematy oboczne: pies : ps : ps’
Oboczności: p’: p, e : Ø, s : s’



Mianownik rzek- a

Dopełniacz rzek- i

Celownik rzec-e

Biernik rzek-ę

Narzędnik rzek - ą

Miejscownik rzec-e

Wołacz rzek-o

Tematy oboczne: rzek : rzec

Oboczności: k : c



Ciekawostki 
 Rzeczowniki typu: akwarium, muzeum, 

technikum, liceum nie odmieniają się w liczbie 
pojedynczej.

 Istnieje grupa rzeczowników, które występują 
tylko w liczbie mnogiej np. nożyce, koszary, 
skrzypce, sanki, szczypce, urodziny, perfumy., 
grabie, drożdże, ludzie.  Należy do nich wiele 
nazw geograficznych: Indie, Niemcy, Alpy, 
Włochy, Węgry, Bałkany, Kujawy.



 Rzeczowniki człowiek i rok występują tylko w 
liczbie pojedynczej.

 Niektóre rzeczowniki obcego pochodzenia 
odbiegają swą budową od rzeczowników polskich 
i są całkowicie nieodmienne . Są to:

 - egzotyczne nazwy roślin i zwierząt np. boa, 
emu, kakadu, kakao, kiwi

 - niektóre nazwy własne krajów, prowincji, gór, 
rzek, jezior, wysp czy miast np. Peru, Zimbabwe, 
Kolorado, Ohio, Bordeaux, Missisipi, 
Kilimandżaro, Palermo, Westerplatte, Ontario

 - niektóre nazwiska obce w wymowie i pisowni 
oryginalnej np. Hugo, Montesquieu, Filis, 
Arachne, Klio, Kalipso



 W zdaniach dla podkreślenia przypadka i funkcji 
rzeczownika nieodmiennego, dodajemy do tego 
typu nazw własnych rzeczowniki gatunkowe 
pospolite, np. w stanie Ohio, na wyspie Delos, 
w mieście Argos, w rzece Kolorado, na szczycie 
Aconcagua.

 Nazwisk nieodmiennych używamy w zdaniach 
wraz z imionami, np. Wiktora Hugo. 



 Należy pamiętać o tym , że niektóre nazwiska i 
nazwy obce zostały przyswojone ortograficznie, 
np. Szekspir, Waszyngton, lub słowotwórczo, np. 
Nowy Jork. 

 Konsekwencją tego rodzaju przyswojenia 
wyrazów jest ich odmiana: Szekspira, 
Waszyngtona (człowieka), i Waszyngtonu 
(miasta), Nowego Jorku.



ZAPAMIĘTAJ!



Części mowy jest więcej 

a więc …  do zobaczenia 
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