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Wybór zasad pisowni polskiej

I. Podstawowe zasady ortograficzne
Zasada fonetyczna
W niektórych wyrazach głosce odpowiada zawsze ten sam znak graficzny, np.:
dom, tata, tarka, rysunek, ropa, łowy, kula, zegar, kasa.
Zasada morfologiczna
Cząstki morfologiczne wyrazów pisze się tak samo lub podobnie we wszystkich
formach i wyrazach pokrewnych mimo odmiennej wymowy, która może być
spowodowana:
–– uproszczeniami, np.: warszawski, ławka, porządny, mimo wymowy potocznej [warszaski], [łafka], [pożonny];
–– upodobnieniami, np.:
kod – kodu, kodować, kodowany (mimo że w wyrazie kod słychać na
końcu [t], pisze się d);
trawka – trawa, traweczka, trawnik (k w przyrostku -ka spowodowało
zamianę w wymowie: w przeszło w f; tożsamość morfemu traw- powoduje
konieczność zapisu litery w również w wyrazie trawka);
bezstronny, bezprzykładny, beznadziejny, bezduszny (cząstka bez- pisana
jest wszędzie tak samo mimo różnej wymowy).
Czasem zachodzą jednak zmiany w pisowni liter, np.: sokół, sokoły, sokoli,
również przedrostków, np. przedrostek z- może być pisany jako z-, ś-, s-, np.:
zbić, ściemnieć, splątać.
Zasada historyczna
Obejmuje ona przede wszystkim pisownię wyrazów z niewymiennym rz, ż, ch,
h, ó i u, np.: rzeka, rzepka, żubr, żywy, chyba, chór, hamulec, juhas, córka, czółno,
7

Wybór zasad pisowni polskiej

but, muł. Wyjaśnia, dlaczego obecnie występuje odmienna pisownia dźwięków
identycznie brzmiących dla większości użytkowników polszczyzny.
Zasada konwencjonalna
Obejmuje wszystkie te zagadnienia ortograficzne, których nie można wyjaśnić
za pomocą powyższych zasad. Wskazuje ona m.in. sposoby skracania wyrazów,
tworzenia skrótowców, pisania wyrazów z łącznikiem, zapisu nie z różnymi
częściami mowy, użycia wielkiej litery, łącznej lub rozdzielnej pisowni partykuły
by oraz przyimków.

II. Zasady szczegółowe
Pisownia wyrazów z ó, u
1. Literę ó należy pisać:
–– jeżeli wymienia się ona na o, e, a w innych formach fleksyjnych lub w wyrazach pokrewnych, np.:
wóz – wozy; pióro – pierze; mówić – mawiać; szósty – sześć; skrócić –
skracać; nóżka – noga; zaniósł – zanieść; przeróbka – przerabiać; wśród –
w środku;
–– w dopełniaczu liczby mnogiej rodzaju męskiego, np.:
kolegów, Holendrów, baranów, dzbanów;
–– w cząstkach -ów, -ówka, -ówna, np.:
Paszków, Kraków; lokówka, żarówka, kartkówka, krówka; Pacewiczówna,
Kowalówna.
WYJĄTKOWO: skuwka, okuwka, podkuwka, zasuwka (zostały one utworzone za pomocą formantu -ka od czasowników skuwać, okuwać, podkuwać, zasuwać), ale podkówka (= mała podkowa);
–– na początku małej grupy wyrazów, np.:
ów, ówczesny, ówdzie, ósemka, ósmy;
–– w niektórych wyrazach – mimo braku wymiany na o, e, a, np.:
córka, jaskółka, róża, ogórek, tchórz, rózga, królowa.
UWAGA: Litera ó nigdy nie występuje na końcu wyrazu.
2. Literę u należy pisać:
–– w cząstkach -uję, -uje, -ujesz, -ują czasowników czasu teraźniejszego, np.:
pracuję, pracuje, pracują, polujesz, poluje, polują;
8
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–– w formach trybu rozkazującego czasowników, które w czasie teraźniejszym
mają cząstki -uję, -uje, -ujesz, -ują, np.:
ratuj (ratują), dopilnuj (dopilnują), prujcie (pruję);
–– w imiesłowach zakończonych na -ujący, -ująca, -ujące i -ując, np.:
czyhający, pracująca, plujące; plując, szykując, dołując;
–– w wyrazach z przyrostkami -uch, -uchna, -uchny, -ula, -ulec, -unek, -unia,
-unio, -uś, -usia, -ur, -uszek, -utka, np.:
leniuch, córuchna, maluchny, krasula, hamulec, ratunek, ciotunia, dziadunio, Maciuś, matusia, kocur, paluszek, przerzutka;
–– na początku i na końcu wyrazu, np.:
utuczyć, umoczony, uczynny; (o) Bartku, (przy) zamku, (do) rysunku.
Odstępstwa od tej zasady – patrz 1.
–– w wyrazach, w których nie ma uzasadnienia pisownia ó, np.:
but, gruby, kluski, nurek, suma, zupa.
Pisownia wyrazów z ą, ę
1. Litery ą i ę należy pisać w wyrazach rodzimych i spolszczonych:
–– przed literami oznaczającymi spółgłoski szczelinowe: f, w, s, z, ś, ź, sz, ż,
ch, np.:
wyjąwszy, wąska, zawiązać, trząść, gąszcz, wąż, wywąchać; mięsny, węzłowy,
pięści, uwięź, wywęszyć, wężowy, węch;
–– przed literami oznaczającymi spółgłoski zwarte i zwarto-szczelinowe: p,
b, t, d, c, cz, dz, ć, dź, k, g, np.:
Stąporków, bąba, wystąpić, zatrąbić, ostrokąt, zarząd, stając, łączny, rządzić,
miąć, siądź, mąka, posąg; kępa, bezzębny, zakręt, kędy, męce, ręczy, nędza,
poświęć, nie zrzędź, męka, wstęga;
–– przed literami oznaczającymi spółgłoski półotwarte l, ł (mimo ich wymowy jako [o], [e]) w formach czasu przeszłego, np.:
wyjął, zaczął, stanął, zdjął; wypięła, zajęła; stanęliśmy, wyciągnęłyście,
wymięli, wzięły.
2. Literę ą należy pisać w końcówkach fleksyjnych:
–– biernika lp. przymiotników oraz zaimków, liczebników i imiesłowów
rodzaju żeńskiego odmieniających się jak przymiotniki, np.:
małą, niebieską, twoją, naszą, drugą, siódmą, połataną, palącą (ale: tę) oraz
rzeczowników typu pani, waćpani, np.: panią, waćpanią;
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–– narzędnika lp. rzeczowników i przymiotników i zaimków, liczebników
i imiesłowów rodzaju żeńskiego, odmieniających się jak przymiotniki, np.:
kobietą, różą, palmą, moją, ósmą, zaczętą, mielącą;
–– 3. osoby lm. czasu teraźniejszego i przyszłego prostego czasowników, np.:
(oni, one) stracą, zatoną, podjadą, zakochają się; (oni, one) znajdą, szukają,
zapną, wybiorą.
3. Literę ę należy pisać też w końcówkach fleksyjnych:
–– mianownika, biernika i wołacza lp. niektórych rzeczowników rodzaju
nijakiego, np.:
źrebię, koźlę, niemowlę, jagnię, cielę;
–– biernika lp. rzeczowników rodzaju żeńskiego, np.:
lamę, rampę, kozę, wiosnę, malinę, Barbarę, Julkę;
–– 1. osoby lp. czasowników czasu teraźniejszego i przyszłego prostego, np.:
(ja) idę, robię, odnoszę, palę; (ja) wyjmę, podepnę, skończę, założę.
UWAGA: W 1. osobie lp. czasu teraźniejszego czasowników powiedzieć,
wiedzieć, śmieć, jeść, rozumieć, umieć oraz utworzonych od nich czasownikach z przedrostkiem pisze się -e: powiem (wypowiem), wiem, śmiem,
jem (podjem), rozumiem, umiem.
Pisownia połączeń em, en, om, on
1. Połączenia literowe em, en, om, on należy pisać:
–– w wyrazach zapożyczonych przed literami oznaczającymi spółgłoski zwarte i zwarto-szczelinowe oraz szczelinowe; p, b, t, d, g, k, c, ć, dź, f, w, s, z,
sz, ch, np.:
tempomat, stemplować, lamentacja, pensja, benzyna, konfrontacja, na koncie, konspiracja, kompost, kombinacja, konsul, Kongo, konszachty, koncha.
2. Połączenie om należy pisać w końcówkach celownika lm. rzeczowników
wszystkich rodzajów, np.:
(dam to) paniom, dzieciom, mężom, krowom, jagniętom; (przyjrzyj się)
telewizorom, skrzypcom, oknom, parówkom, paskom.
3 Połączenie en należy pisać w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka,
-ko, np.:
łazienka, studzienka, piosenka, wanienka.
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Pisownia j, i po spółgłoskach i samogłoskach
1. Literę j należy pisać:
–– na początku wyrazu przed literą oznaczającą samogłoskę, np.:
jedz, jasny, jutro, Jordania;
–– po samogłosce, np.:
owijać, Maciej, wystrój, prostujemy, panikujący;
–– po spółgłoskach c, s, z, gdy wymawia się je jako [cj, sj, zj], np.:
stacja, kolacja, pasja, presja, pensja, zjawa;
–– po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę, np.:
odjechać, odjąć, zjeść, zdjąć.
2. Literę i należy pisać:
–– na początku wyrazów przed literą oznaczającą spółgłoskę, np.:
ikebana, istota, informacja, Irena;
–– po literach c, z, s, gdy wymawia się je jako [ć, ź, ś], np.:
cichnąć, ciekawy, zima, ciapa, siewny;
–– po literach oznaczających inne spółgłoski (bez względu na wymowę), np.:
kwiat, piana, biedronka, wieniec, niania;
–– po literach oznaczających samogłoski bez względu na wymowę, np.:
kolej – kolei [koleji/kolei], twoja – twoi [tfoji/tfoi], poję – poisz [pojisz/
poisz].
UWAGA: Dopuszczalne są formy oboczne w wyrazach: triumf – tryumf
(i pochodnych, np.: triumfować – tryumfować) oraz Maria – Maryja (tylko
wtedy, gdy odnosi się do Matki Boskiej).
Pisownia zakończeń -ii lub -i w rzeczowników rodzaju żeńskiego
zakończonych na -ia
1. Należy pisać -ii w wyrazach pochodzenia obcego, np.:
chemii, historii, choreografii, fobii.
2. Jeśli -ia występuje po literach oznaczających spółgłoski wargowe p, b, f, w,
m bez względu na wymowę w wyrazach rodzimych i przyswojonych należy
pisać -i, np.:
głębi, ziemi, skrobi, konopi.
3. Gdy -ia występuje po n, wówczas zapis jest uzależniony od wymowy mianownika:
–– przy wymowie [-ńja] pisz -ii, np.:
Danii, Hiszpanii, ironii, pinii, fonii;
11
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–– przy wymowie [-ńa] pisz -i, np.:
ciotuni, dyni, jaskini, pustyni, uczelni, kopalni.
Pisownia zakończeń -ji lub -i w formach rzeczowników rodzaju
żeńskiego zakończonych na -ja
1. Należy pisać -ji w wyrazach: zakończonych na -ja występującym po c, z, s, np.:
Prowansji, stacji, komplikacji, narracji, amnezji.
2. Należy pisać -i w pozostałych typach wyrazów, np.:
szyi (szyja), zgrai (zgraja), epopei (epopeja), Kai (Kaja).
Pisownia rzeczowników zakończonych na -eja, -ea
1. W dopełniaczu i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby
mnogiej rzeczowników zakończonych na -eja należy pisać -ei, np.:
epopeja – epopei; knieja – kniei; tuleja – tulei; mierzeja – mierzei; odyseja – odysei.
Jednak w dopełniaczu liczby mnogiej niektóre z nich mogą wystąpić w dwóch
wariantach, np.:
aleja – alei a. alej; knieja – kniei a. kniej; reja – rei a. rej; onomatopeja –
onomatopei a. onomatopej, a część – w jednym (-ej), np.: fokreja – fokrej.
2. Rzeczowniki zakończone na -ea (np. kamea, idea, Korea, Gwinea) mają następujące końcówki: idea – idei, ideę, ideą, idei, ideą, ideo; idee, idei, ideom, idee,
ideami, ideach, idee.
Pisownia liter s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
1. Litery s, z przed p’, b’, w’, m’ należy pisać bez zmiękczenia, np.:
izbie, nazwie; romantyzmie, modernizmie, entuzjazmie.
WYJĄTKOWO: piśmie, czasopiśmie, niepiśmienny, piśmiennictwo.
2. Litery s, z przed ć, dź, ń , l należy pisać ze zmiękczeniem w cząstkach:
-iści, -yści, -aści, np.: humaniści, artyści, entuzjaści;
-iście, -ździe, np.: oczywiście, gwieździe;
-śle, -źle, np.: maśle, koźle;
-śnie, -źnie, np.: sośnie, ojczyźnie.
3. Spółgłoskę n przed ć, dź, ń, ś należy pisać bez zmiękczenia, np.:
elemencie, abonencie; studenci, petenci; wannie, starannie; dyliżansie, kwadransie.
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4. Nie zaznacza się miękkości spółgłoski c przed ć, a także s przed ś, np.:
przy occie, na Rossie (= cmentarz), o Tassie.
Pisownia wyrazów z ch, h
1. Ch należy pisać:
–– gdy wymienia się on na sz w innych formach tego samego wyrazu lub
w wyrazach pokrewnych, np.:
ucho – uszko, dach – daszek; suchy – suszyć; na piechotę – pieszo; słuch –
słyszeć;
–– po literze s, np.:
schodzić, pascha, schabowy, schować;
–– na końcu wyrazu, np.:
puch, duch, pastuch, zuch, o miłych koleżankach, w dawnych czasach.
WYJĄTKOWO: druh, Czatyrdah.
2. Literę h należy pisać:
–– gdy wymienia się ona na g, z, ż, dz, np.:
wahać – waga; błahy – błazen; druh – drużyna;
–– w zapożyczonych przedrostkach helio-, hekto-, hemo-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homo-, hydro-, np.:
heliocentryczny, hektolitr, hemoroidy, heteroseksualny, higroskopijny, hiperwentylacja, hipopotam, homologacja, hydrosfera;
–– w wyrazach rodzimych i obcego pochodzenia, których pisowni nie można
wyjaśnić żadną regułą, np.:
hamak, huta, Sahara, hart (ducha), bohaterski, hamować, ekshumacja.
Pisownia wyrazów z rz, ż
1. Rz należy pisać:
–– jeśli wymienia się on na r w innych formach tego samego wyrazu lub
w wyrazach pokrewnych, np.:
morze – morski; kolarz – kolarski; wierzyć – wiara; w norze – nora; chmurzyć się – chmura;
–– w cząstkach -arz, -erz, występujących w wyrazach rodzimych i przyswojonych, zwłaszcza jeśli oznaczają wykonawcę czynności lub narzędzia, np.:
tragarz, bajarz, drukarz, stolarz, masarz (= rzeźnik), kalendarz; kuśnierz,
kołnierz, nietoperz, zwierz.
13
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WYJĄTKOWO: instruktaż (= instruowanie, szkolenie kogoś), masaż
(= masowanie), pilotaż (= pilotowanie); kradzież, młodzież, odzież;
–– w wyrazach z zakończeniami:
-mistrz, np.: kapelmistrz, zbrojmistrz, ogniomistrz, sztukmistrz;
-mierz, np.: kroplomierz, ciepłomierz, Kazimierz;
–– po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w, np.:
przynieść, przeciwnik, brzeg, pasibrzuch, strzecha, potrzebny, drzewo, modrzewie, skrzydło, krzaczasty, grzebać, chrzcić, chrzan, dojrzewać, zajrzeć,
wrzód, wrzeszczeć.
WYJĄTKOWO: -sz po spółgłoskach należy pisać w nielicznych wyrazach, np.:
bukszpan, kształt, pszenica, pszczoła, Pszczyna, pszczelarz, wszystko, wszyscy, wszędzie, zawsze,
oraz w stopniu wyższym i najwyższym przymiotników zakończonych na
-szy, -ejszy, np.:
dłuższy, brzydszy, chudszy; najlepszy, najkrótszy, największy, najgrubszy,
najpiękniejszy;
–– rz pisze się też w wielu wyrazach pomimo braku wymiany na r, np.:
skorzystać, rzepka, porzeczka, rzucić, nieporządek, rzekł, rzęsa.
2. Literę ż należy pisać:
–– gdy wymienia się ona na g, dz, h, z, ź, s, np.:
ważyć – waga; księża – księdza; mosiężny – mosiądz; drużyna – druh; mażę –
mazać; wiążę – wiązać; jeżdżę – jeździsz; grożą – grozić; mąż – męski;
–– w wyrazach obcego pochodzenia po literze n, np.:
oranżada, rewanż, branża;
–– po literach ł, l, r, np.:
łżesz, małż, lżyć, oskarżać, rżeć;
–– ż po spółgłosce g należy pisać w wyrazach:
gżenie się, piegża (ptak), gżegżółka (=kukułka);
–– ż należy pisać po spółgłoskach znajdujących się w przedrostkach poprzedzających część rdzenną wyrazu z ż, np.:
odżałować (= żałować), odżegnać się (= żegnać się);
–– w wyrazach obcego pochodzenia z przyrostkiem -aż, np.:
drenaż, kolaż (= dzieło sztuki), bandaż, makijaż, stelaż;
–– gdy tworzy partykułę wzmacniającą -ż lub jest jej częścią (-że), dodawaną
do niektórych wyrazów, np.:
Gdzież ty byłaś? Akcentujcież to wyraźniej! Jedzcież szybciej! Kiedyż to
będzie? Jakaż to kobieta!
14
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UWAGA: Litera ż występuje w wielu wyrazach rodzimych i obcych i trudno uzasadnić jej pisownię, np. żagiel, życzyć, żądać, żyto, żyrować.
Pisownia wybranych przedrostków
1. Przedrostki obce i rodzime należy pisać łącznie z wyrazami pospolitymi, np.:
antyantyfeudalny, antyrakietowy;
bezbezzwrotny, bezinteresowny;
eksekskról, ekspremier;
ekstraekstraklasa, ekstrapremia;
kontrkontrpropozycja, kontrofensywa;
miniminilodówka, minispódniczka;
mikromikrokosmos, mikroskala;
przeciw- przeciwrządowy, przeciwnatarcie;
pseudopseudokibic, pseudowynalazca;
supersuperczekolada, superauto;
wicewicekonsul, wicepremier;
zazalogować się, zabudować;
2. Jeśli przedrostek łączy się z rzeczownikiem będącym nazwą własną (pisaną
wielką literą), stosuje się łącznik, np.:
pseudo-Rosjanin, anty-Rosjanin, super-Europejczyk.
3. Cząstkę ponad, występującą często w połączeniu z przymiotnikami, należy
pisać łącznie, np.:
ponadczasowy, ponaddwuletni, ponadmiesięczny, ponadgodzinny.
4. Pisownia przedrostka z4.1. Przedrostek z- należy pisać jako z:
–– przed literami oznaczającymi samogłoski, np.:
zautomatyzować, zelektryfikować, zidentyfikować, zużyć;
–– przed literami oznaczającymi spółgłoski dźwięczne: b, d, g, w, z, ź, rz, dz, dż, dź, np.:
zbaczać, zdruzgotać, zgubić, zwinąć, zrzec się, zdzielić, zdziałać;
–– przed literą h, bez względu na wymowę, np.:
zhańbić, zharmonizować, zheblować;
–– przed s, si, sz, np.:
zsiadać, zsypać, zszokować.
4.2. Przedrostek z- należy pisać:
–– jako s- przed literami oznaczającymi spółgłoski bezdźwięczne: p, t, k, f,
c, cz, ch, np.:
15
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spalić, strzepać, sfotografować, schylić się, sczepić;
–– jako ś- przed spółgłoską bezdźwięczną ć, oznaczaną w piśmie dwuznakiem ci, np.:
ściąć, ściągnąć, ściec, ścierpieć.
5. Pisownia przedrostków bez-, nad-, ob-, od-, pod-, przed-, roz-, wPisownia powyższych przedrostków jest niezależna od wymowy i liter rozpoczynających rdzeń, np.:
bezbezwonny, bezprzewodowy;
nadnadpisać, nadprodukcja;
obobdarować, obsypać;
ododjąć, odsunąć;
podpodsypać, podpisać;
rozrozbawić, rozstrzygnąć;
wwmasować, wcisnąć.
Pisownia wybranych przyrostków
1. Pisownia cząstek -cki, -dzki
1.1. Należy pisać -cki zgodnie z wymową w wyrazach utworzonych od tematów
zakończonych na t, c, ć, k, cz, np.:
inteligent – inteligencki; Siedlce – siedlecki; gotyk – gotycki.
1.2. Należy pisać -dzki mimo wymowy [cki] w przymiotnikach utworzonych
od tematów zakończonych na d, dz, dź, dt, np.:
Szwed – szwedzki; Grudziądz – grudziądzki; Łódź – łódzki.
2. Pisownia cząstki -ski
Należy pisać -ski w przymiotnikach utworzonych od różnych tematów zgodnie
z wymową, np.:
Limanowa – limanowski; koń – koński; malarz – malarski; Sas – saski.
3. Pisownia przyrostków -wstwo, -stwo
3.1. Należy pisać -wstwo, jeśli formą podstawową jest rzeczownik lub czasownik z tematem zakończony na literę w, np.:
dawać – ustawodawstwo; łowić – rybołówstwo; wychowawca – wychowawstwo; zawodowiec – zawodowstwo; szewc – szewstwo.
UWAGA: Nie dotyczy to przymiotników, utworzonych od przymiotników
zawierających w temacie w.
3.2. Należy pisać -wstwo w złożeniach z drugim członem -dawstwo, -znawstwo, -mówstwo, np.:
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krwiodawstwo, prawodawstwo, literaturoznawstwo, krasomówstwo, brzuchomówstwo.
3.3. W pozostałych wypadkach należy pisać -stwo, np.:
żelazo – żelastwo; książę – księstwo; papież – papiestwo; tyran – tyraństwo.
UWAGA: Istnieją liczne rzeczowniki z cząstkami -estwo, -ostwo, -astwo,
-istwo, pisanymi zgodnie z wymową (bez w), np.:
szefostwo, radcostwo, sędziostwo, myślistwo, królestwo.
4. Pisownia rzeczowników z cząstkami -ctwo, -dztwo
4.1. Należy pisać -ctwo w rzeczownikach, których temat kończy się na litery
t, c, ć, cz, k, np.:
wariat – wariactwo; kupiec – kupiectwo; bracia – bractwo; krętacz – krętactwo; ponurak – ponuractwo.
4.2. Należy pisać -dztwo w rzeczownikach utworzonych od wyrazów, których
temat kończy się literami d, dz, dź, np.:
ohyda – ohydztwo; jasnowidz – jasnowidztwo; śledzić – śledztwo; dowodzić – dowództwo.
WYJĄTKOWO: uchodźstwo (od uchodzić), wychodźstwo (od wychodzić).
Pisownia rozdzielna partykuły nie
Partykułę nie należy pisać rozdzielnie:
–– z nieosobowymi i osobowymi formami czasowników oraz wyrazami typu
brak, potrzeba w znaczeniu czasownikowym, np.:
nie jem, nie dasz, nie przyszła, nie mamy, nie jedzono, nie brak, nie
można, nie należy, nie trzeba, nie warto, ale niepodobna (sobie tego
wyobrazić);
–– z bezokolicznikiem, np.:
nie mieć, nie siąść, nie zdjąć.
UWAGA: Czasowniki niedomagać, niedowidzieć, nienawidzić, niepokoić,
niewolić nie występują bez partykuły nie (brak czasowników *domagać,
*dowidzieć, *nawidzić, *pokoić, *wolić), w związku z czym cząstka nie pisana
jest łącznie we wszystkich formach fleksyjnych. Wprowadzona została
rozdzielna pisownia czasownika nie dostawać (= brakować).
–– przed wyrazami typu wstyd, szkoda, grzech, żal użytymi w funkcji czasownikowej, np.:
Jak jej nie wstyd? Nie szkoda ci tych lat? Nie sposób się z wami umówić.
–– przed imiesłowami przysłówkowymi,
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––

––

––

––

––

np.: nie mając, nie dając, nie widząc, nie przyniósłszy, nie namówiwszy,
nie wywróciwszy.
UWAGA: Łączna pisownia nie z imiesłowami przymiotnikowymi typu nienabity, niestojący została omówiona w rozdziale Pisownia łączna partykuły nie.
z zaimkami, np.:
nie ty, nie każdy, nie mój, nie nasz.
WYJĄTKOWO: nieco, niecoś, niejaki, niejacy, niektórzy, niektóre, nieswój
(= niezdrów);
z liczebnikami, np.:
nie pierwsza, nie sto, nie czworo, nie jeden (ale dwóch).
WYJĄTKOWO: niejeden, niejedna (= wielu, wiele), niemało (niewiele,
niedużo), nieraz (= czasem);
z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników, np.:
nie wczoraj, nie dziś, nie bardzo, nie całkiem, nie tylko, nie teraz.
WYJĄTKOWO: niezbyt, niebawem, nieraz (= często, ale: nie raz, ale kilka razy);
z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np.:
nie większy, nie dłuższy, nie gorzej, nie mniej; nie najmądrzejszy, nie najcieplejszy, nie najwyżej, nie najładniej;
z rzeczownikami, imiesłowami odmiennymi, a także przymiotnikami
i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym, jeżeli w konstrukcjach przeciwstawnych, np.:
nie przyjaciel, lecz wróg; nie mały, ale duży; nie zimno, ale ciepło; nie czytający, ale dukający; nie miły, ale niegrzeczny.
UWAGA: O łącznej pisowni nie z rzeczownikami, imiesłowami odmiennymi, a także przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi
w stopniu równym – w rozdziale Pisownia łączna partykuły nie.

Pisownia łączna partykuły nie
Partykułę nie należy pisać łącznie:
–– z rzeczownikami, np.:
nieposłuszeństwo, niewiedza, niepokój, nieszczęście,
oraz rzeczownikami odczasownikowymi
(z cząstkami -anie, -enie, -cie), np.:
niemówienie, nieczytanie, nienaruszenie, nieprzestrzeganie.
UWAGA: Jeśli rzeczownik jest nazwą własną, stosuje się pisownię z łącznikiem, np.:
18
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nie-Polak, nie-Anglik, nie-Europejczycy (ale: nie Niemiec, ale Austriak; nie
Europejczycy, ale Amerykanie).
Pisownia rozdzielna obowiązuje wtedy, gdy rzeczownik jest częścią wyraźnego przeciwstawienia (np. nie dom, ale rudera) – por. rozdział Pisownia
rozdzielna partykuły nie.
–– z przymiotnikami w stopniu równym, np.:
niewąski, nieliczny, niewysoki, nieładny.
UWAGA: Pisownia rozdzielna obowiązuje wtedy, gdy przymiotnik jest
częścią wyraźnego przeciwstawienia tekstowego (np. nie ciepły, ale zimny) – por. rozdział Pisownia rozdzielna partykuły nie.
–– z imiesłowami przymiotnikowymi zarówno w znaczeniu przymiotnikowym, jak i czasownikowym), np.:
nieoceniony (= bezcenny lub = taki, którego nie oceniono);
niepalący (= taki, który wcale nie pali tytoniu lub = taki, który nie pali
papierosów w tej chwili);
niepijący (= abstynent lub = ten, który nie pije niczego w tej chwili);
niepodający, nieryczący, nieśpiewająca, nieumyty, nieubrany, niedomalowany.
Dopuszcza się pisownię rozdzielną wtedy, gdy chce się podkreślić czynnościowy charakter imiesłowu z partykułą nie, np.:
Nad morzem pada deszcz nie ustający od trzech dni. Gotował się nie skończony dotychczas obiad.
UWAGA: Pisownia rozdzielna obowiązuje wtedy, gdy imiesłów przymiotnikowy jest częścią wyraźnego przeciwstawienia tekstowego (np. nie
siedzący, ale stojący) – por. rozdział Pisownia rozdzielna partykuły nie.
–– z przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników,
np.: niemiło, niecierpliwie, niewesoło, niegrzecznie.
UWAGA: Pisownia rozdzielna obowiązuje wtedy, gdy przysłówek jest
częścią wyraźnego przeciwstawienia tekstowego
(np. nie źle, lecz wspaniale) – por. rozdział Pisownia rozdzielna partykuły nie.
Pisownia partykuł -że, -ż
Partykuły te należy pisać łącznie (jeżeli wyraz kończy się spółgłoską, używa się
wariantu -że, natomiast przy zakończeniu samogłoskowym -ż), np.:
Kończże to w końcu! Kupmyż wreszcie to krzesło. Kiedyż pójdziemy do kina?
Jakież to piękne dziecko.
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Pisownia cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście
1. Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście należy pisać łącznie:
–– z osobowymi formami czasowników oraz użytymi w funkcji bezosobowej, np.:
miałbym, grałaby, kupowaliby, liczyłybyśmy, zjadłyby; należałoby (to zrobić), jadłoby się (szybciej), groziłoby (to porażeniem);
–– z partykułami ani, bodaj, czy, czyż, gdzież, niech, niechaj, nuż, oby, np.:
anibyś, bodajby, czybyśmy, czyżbyście, gdzieżby, niechbym, niechajby, a nużbyś, obyś;
–– z niektórymi spójnikami, np.:
aby, aczkolwiek, albo, albowiem, ale, ani, aż, bo, byle, chociaż, choć, czyli,
gdyż, iż, jak (jeśli, gdy), jako, jednak, jeśli, jeżeli, lecz, nim, niż, ponieważ,
przecież, skoro, to (więc), więc, zanim, zaś, zatem (więc), np.: aczkolwiekby,
anibyście, bylebym, choćby, iżby, jeślibyśmy, ponieważbyś, tobym, więcbyś;
–– w wyrazach porównawczych jakby, jakoby, niby, np.:
Mówiła jakby innym głosem. Zachowywał się jakoby cesarz. Stał niby rzeźba.
2. Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście należy pisać rozdzielne:
–– po bezokoliczniku, np.:
jeść by, napisać by, pozostać by, zapiąć by;
–– po formach bezosobowych zakończonych na -no, -to, np.:
ujęto by, wypito by, zamieszczono by;
–– po wyrazach pełniących w zdaniu funkcję czasownikową: można, trzeba,
niepodobna, warto, wolno, np.:
Można by tam pojść. Trzeba by wyrzucić piłkę. Niepodobna by to zaśpiewać.
–– po wyrazach winien, powinien, np.:
Winna była oddać książkę w terminie. Powinna była wrócić już do szkoły.
–– po zaimkach przysłownych, pytajnych, względnych oraz wskazujących, np.:
dlaczego, dlatego, dokąd, dopóki, dopóty, dotąd, gdzie, jak (= w jaki sposób),
kiedy, którędy, odkąd, odtąd, skąd, stąd, stamtąd, tak (w taki sposób), tam,
np.: Nie wiem, dlaczego by tam trzeba dotrzeć. Dopóki by czekał, dopóty
woda byłaby czysta. Kiedy bym mógł zapalić ognisko? Jak byś to zagrała?
Powiedzieli nam, którędy by należało się przedostać?
UWAGI:
–– Niektóre z powyższych zaimków pełnią w zdaniu funkcję spójnika, partykuły
lub zaimka. W zależności od tego stosuj wybrane z powyższych zasady, np.:
jak by (= w jaki sposób) – Jak byś zaczął śpiewać?
jakby (= gdyby) – Zagrałabym, jakbyś zaczął śpiewać pieśń.
jakby (= jak gdyby) – Pogoda jest jakby niewyraźna.
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gdzież by (= gdzie) – Gdzież by tu się położyć?
gdzieżby (= wcale nie) – Gdzieżby ona mogła kupić tę pralkę?
–– Odrębny spójnik by (= żeby) może współwystępować z innym spójnikiem; ten spójnik pisze się oddzielnie, wymienia się na spójniki aby,
żeby, np.:
Napisałeś tekst poprawnie, ale by (= żeby) uznać go za bardzo dobry, musisz
dodać zakończenie (ale: Aleby się narobiło, gdybyś nie poszła na urodziny
do babci).
Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
1. Przyimki należy pisać rozdzielnie z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, liczebnikami i zaimkami, np.:
bez mała, beze mnie, dla niepoznaki, na bok, na pewno, poza tym, przeze
mnie, w koło (= w kółko), w przód (= do przodu), przy tym, z wysoka,
w głąb, z zewnątrz, znad wody.
UWAGA: Łącznie pisze się dawne połączenia z przyimkiem, obecnie
zrosty, np.:
donikąd, dotychczas, poniewczasie, naprawdę, naprzeciwko, pomalutku,
ponadto, pośrodku, pomału, pojutrze, popojutrze, przedwczoraj, wkoło,
wprost, wstecz, zaraz, zatem, zazwyczaj, zresztą.
1.1. Czasem wyrażenia pisane z przyimkiem łącznie lub rozdzielnie mają
odmienne znaczenie, np.:
dokoła (= dookoła) – do koła (= do kółka);
doprawdy (= naprawdę?) – do prawdy (Powinnaś dążyć do prawdy);
ponadto (= oprócz tego) – ponad to (Umiała się unieść ponad własne
potrzeby);
wprzód (= najpierw) – w przód (= do przodu);
wkoło (= dookoła) – w koło (= w kółko);
wczas (= wcześnie) – w czas (= w porę);
zaprawdę (= istotnie) – za prawdę (Giniecie za prawdę);
nadzwyczaj (= wyjątkowo) – nad zwyczaj (Nad zwyczaj przedkładał nowoczesność).
2. Przyimki należy pisać łącznie tylko z innymi przyimkami lub wyrazami
niesamodzielnymi znaczeniowo:
–– gdy zbudowano je z dwóch, trzech przyimków prostych, np.:
znad, zza, ponad, poprzez, pomiędzy, spomiędzy, sponad, spoza, sprzed.
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UWAGA: W zależności od kontekstu trzeba czasem napisać z ponad albo
sponad, por.: Sponad lasu wychodziło słońce (ale: Z ponad tysiąca piłkarzy
wybrano dwóch).
–– gdy łączą się z cząstkami -bok, -czas, -dług, -koło, -miast, -śród, -wnątrz, np.:
wewnątrz, około, wczas, zamiast;
–– gdy łączą się z formą zaimkową -ń typową dla biernika i dopełniacza liczby
pojedynczej rodzaju męskiego, np.:
nań, zeń, weń;
–– gdy tworzą z innym wyrazem przysłówki lub partykuły, które są zrostami,
np.:
dlaczego, dopóty, przedtem, potem, pojutrze, wprawdzie, nieopodal.
Rozdzielna albo łączna pisownia wyrazów i wyrażeń złożonych
1. Liczebniki złożone i ułamkowe
Liczebniki złożone i ułamkowe należy pisać rozdzielnie, np.:
sto dwadzieścia, tysiąc trzysta dwanaście; jedna trzecia, trzy ósme, dwie piąte.
2. Połączenia z liczebnikiem pół
2.2. Pisz rozdzielnie:
–– gdy pół jest liczebnikiem ułamkowym, np.:
pół bułki, pół dnia, pół minuty, pół tygodnia;
–– gdy występujące wyrazy z liczebnikiem pół określają jedno pojęcie, np.:
pół leżała, pół siedziała (= jednocześnie leżała i siedziała); pół zabawa,
pół nauka (= jednocześnie zabawa i nauka); pół otwarte, pół zamknięte
(= w połowie otwarte, a w połowie zamknięte);
–– z przyimkami do, na, o, od, po, przez, przy, za, np.:
Proszę do pół kilograma jabłek. Tnij na pół, po równo dla każdego. Zakład
o pół stówki? Wiem to już od pół godziny.
–– po przyimku w, użytym w znaczeniu „w połowie”, np.:
Przerwała mu w pół zdania. Zrezygnowaliśmy z wejścia na szczyt w pół drogi.
Inne wypadki pisowni przyimka w z liczebnikiem pół omówiono poniżej.
2.3. Należy pisać łącznie:
–– złożenia pół z rzeczownikiem, liczebnikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, czasownikiem, imiesłowem, np.:
półarkusz, półbut, półetat; półzawodowy, półprzytomny, półarowy; półserio,
półdarmo, półotwarcie; półleżeć, półklęczeć; półśpiąc, półśpiący, półstojąc,
półstojący;
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z przyimkiem w, gdy wyrażenie oznacza:
–– w pasie: Marek złapał matkę wpół;
–– na połowę: Janina złożyła zeszyt wpół;
–– niezupełnie: Ona to powiedziała na wpół serio;
–– połowę czasu między dwiema pełnymi godzinami, np.: Spotkajcie się
wpół do szóstej.
UWAGA: Pół po przyimku w należy pisać rozdzielnie, gdy ma on znaczenie „w połowie”, np.:
Spotkamy się w pół drogi.
3. Pisownia wyrażeń typu mało widoczny, świeżo wycięty
Wyrażenia składające się z przysłówka i imiesłowu odmiennego lub przymiotnika określanego przez ten przysłówek należy pisać rozdzielnie, np.:
słabo grający, mało rozumiejący, dobrze wyglądający; dopiero otworzony,
zdalnie sterowany, mało widoczny; lekko strawny, nowo kupiony, nowo
otwarty; średnio inteligentny, średnio zamożny, czysto naukowy.
WYJĄTKOWO: płyta długogrająca; jasnowidzący (= jasnowidz), ale: jasno
widzący przyczyny porażki; ciężkozbrojny, lekkozbrojny.
4. Pisownia zrostów
Zrosty – wyrazy, których części składowe utraciły swoją niezależność znaczeniową – należy pisać łącznie bez względu na to, czy człon pierwszy odmienia
się czy nie, np.:
swawola, mysikrólik, maminsynek, Białystok, Krasnystaw, widzimisię, tymczasem, sześćdziesiąt, Wielkanoc (Wielkanocy lub Wielkiejnocy), rzeczpospolita (rzeczpospolitej lub rzeczypospolitej).
UWAGA: Dopuszcza się zapis Wielka Noc (święta Wielkiej Nocy)
5. Pisownia zestawień
5.1. Należy pisać rozdzielnie, bez łącznika:
–– zestawienia składające się z kilku wyrazów, np.:
czerwona porzeczka, czarna jagoda, boża krówka, kuna leśna, maszyna do
pisania, mniej więcej, dwadzieścia trzy, do widzenia;
–– zestawienia rzeczownikowe, również nazwy miejscowe, w których drugi
element dookreśla znaczenie elementu pierwszego, np.:
artysta malarz (= artysta, który jest malarzem), lekarz ginekolog (= lekarz,
który jest ginekologiem) makaron nitki, człowiek pająk.
5.2. Należy pisać z łącznikiem:
–– zestawienia rzeczownikowe o członach równorzędnych oznaczające niezależne od siebie cechy (funkcje) osoby lub przedmiotu, np.:
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ginekolog-położnik (= specjalista w zakresie ginekologii i jednocześnie
położnictwa), murarz-tynkarz, zbrojarz-betoniarz;
–– nazwy miejscowe złożone z dwóch członów rzeczownikowych, np.:
Bielsko-Biała, Skarżysko-Kamienna, Szlezwik-Holsztyn, Busko-Zdrój, Poł
czyn-Zdrój.
UWAGA: Nie używa się łącznika w nazwach miejscowych, w których jeden
z członów (przymiotnik) pozostaje w związku zgody z głównym członem
(rzeczownikiem), np.: Dąbrówka Nowa, Nowy Sącz, a także wtedy, kiedy
pierwszym członem nazwy są wyrazy: Kolonia, Osada, Osiedle, np.: Kolonia
Ostrów, Kolonia Wronów, Osiedle Czarnów, Osada Konin, Osada Górna.
6. Przymiotniki złożone
6.1. Rozdzielnie, bez łącznika należy pisać:
–– przymiotniki złożone, w których jeden człon jest określeniem drugiego, np.:
ciemnoczerwony (= czerwony o ciemnym odcieniu); jasnożółty (= żółty
o jasnym odcieniu); zielononiebieski (= niebieski o zielonym odcieniu);
rzymskokatolicki (= katolicki w obrządku rzymskim); historycznoliteracki
(= dotyczący historii literatury); popularnonaukowy (= naukowy w ujęciu
popularnym).
6.2. Należy pisać z łącznikiem:
–– przymiotniki złożone z dwóch lub więcej elementów, których człony są
równorzędne znaczeniowo (można je np. połączyć spójnikiem i), np.:
przyjaźń polsko-litewska (polska i litewska); sztandar biało-czerwony (biały
i czerwony); współpraca polsko-duńsko-niemiecka (polska, duńska i niemiecka).
Zapis wyrazów z łącznikiem
Należy pisać z łącznikiem:
–– podwójne nazwiska, także gdy jeden z członów jest pseudonimem, np.:
Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Halina Czerny-Stefańska, Tadeusz Lehr-Spławiński, Nikołaj Rimski-Korsakow, Tadeusz Boy-Żeleński, Edward Rydz-Śmigły;
–– wyrazów występujących zawsze razem w parze, np.:
dum-dum, hokus-pokus, esy-floresy, szast-prast, czary-mary, kogel-mogel,
mowa-trawa, pif-paf;
–– konstrukcje z przymiotnikami złożonymi o taki samym drugim członie, np.:
koty krótko- i długowłose; dwu- i trzydniowe eskapady; dwu-, trzy- i czterolatki;
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–– wyrazy złożone, w których pierwszy człon jest liczebnikiem zapisanym cyfrą, np.:
10-groszowy, 30-lecie, XX-lecie, 19-letni;
–– formy skrótowców oraz wyrazów od nich utworzonych w celu wskazania
granicy literami skrótowca a częścią końcową, np.:
ONZ-etu, ONZ-ecie; PKS-em, PKS-ie, PKS-owski;
Podział wyrazów przy przenoszeniu
O dzieleniu wyrazów podczas przenoszenia do następnego wersu decyduje
kryterium fonetyczne lub morfologiczne.
1. Stosując kryterium fonetyczne, najprostsze, można przenosić wyrazy zgodnie
z podziałem na sylaby, np.:
kom-po-cik, in-ter-punk-cyj-ny, ma-ło-mów-ny.
2. Stosując kryterium morfologiczne, należy przenosić wyrazy w miejscu ich
podziału na:
–– rdzeń i przedrostek, np.:
naj-mniejszy, za-grać;
–– rdzeń i przyrostek, np.:
dom-ek, szaf-ka, parów-ka;
W wypadku zrostów i wyrazów złożonych przenoś je w miejscu zrostu (złożenia), np.:
Biały-stok, dobra-noc, śrubo-kręt, jasno-niebieski, ciemno-szary.
UWAGA: Jeżeli złożenie zapisane jest z łącznikiem, przenosząc wyrazy na
granicy złożenia, część w następnym wersie zapisuj również z łącznikiem, np.:
polsko- 		
żółto- 		
górniczo-słowacki 		
-biały 		
-przemysłowy
3. Rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski występujące obok siebie, np.: wan-na,
lek-ki, get-to, len-no, kon-ny, ar-ras, Kal-las.
4. Nie należy dzielić:
–– wyrazów jednosylabowych, np.:
kod, bat, muł, lont, lek;
–– dwugłosek au, eu wymawianych jednosylabowo, np.:
Eu-ropa, au-tor, eu-glena;
–– połączeń ia, ie, io, iu oraz ch, cz, sz, dz, dź, dż, rz oznaczających jedną
spółgłoskę np.:
pia-na, dzie-lny, cio-cia; cho-ciaż, czu-bek, szyb-ko;
–– przedrostków anty-, nad-, eks-, pod- i innych, np.:
anty-ta-lent, eks-król, nad-li-czyć, pod-su-nąć.
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Pisownia wyrazów wielką literą
1. Użycie wielkiej litery
1.1. Użycie wielkich liter ze względów składniowych
Wielką literę należy pisać:
–– na początku każdego wypowiedzenia rozpoczynającego tekst oraz następującego po kropce;
–– po dwukropku, kiedy przytacza się czyjąś wypowiedź;
–– po dwukropku, kiedy następuje dłuższy opis lub wyliczenie;
–– po pytajniku i wykrzykniku.
W poezji wielka litera może pojawić się na początku każdego wersu lub nawet w dowolnym miejscu wypowiedzenia. Niekiedy wielkie litery są w ogóle
pomijane.
1.2. Wielką literą należy pisać:
–– imiona i nazwiska ludzi, przydomki, pseudonimy, przezwiska, np.:
Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, Jan Dobrowolski, Zuzanna Kaliniak; Ryszard Lwie Serce, Władysław Łokietek; Krzywousty, Chrobry, Sabała,
Dziewica Orleańska, Rudy, Janosik.
UWAGA: Przyimek w wyrażeniach przyimkowych pisze się małą literą, np.:
Jan z Tęczyna, Jan bez Ziemi.
Małą literą zwykle pisze się też człony typu von, van, de, np.:
Baudouin de Courtenay, Calderon de la Barca, Ludwig van Beethoven;
–– nazwy dynastii, np.:
Jagiellonowie, Piastowie, Wazowie, Tudorowie;
–– imiona własne ludzi użyte przenośnie (tj. w znaczeniu ich dzieł), np.:
Trzymam całego Norwida. Widziałem ostatnio Malczewskiego.
–– nazwy własne bogów oraz jednostkowych istot mitologicznych i fantastycznych, np.:
Kryszna, Jehowa, Budda, Mahomet, Allach, Golem, Hera, Zeus, Superman;
–– imiona zwierząt i drzew, np.:
Burek, Azor, Kicia; Bartek, Baublis, Dewajtis;
–– nazwy planet, gwiazd, konstelacji, np.:
Wenus, Jowisz, Uran, Mały Wóz, Rak.
UWAGA: Nazwy Ziemia, Księżyc, Słońce pisze się wielką literą tylko jako
terminy astronomiczne, np.: Ziemia krąży wokół Słońca. Natomiast jako
nazwy pospolite należy je pisać małą literą, np.: Dziś zaświeciło piękne słońce.
–– jedno- i wielowyrazowe nazwy państw, regionów, prowincji, stanów, miast,
osiedli, wsi, krain historycznych (w tym także wyrazy pospolite uży26

II. Zasady szczegółowe

––

––

––

––

te w znaczeniu nazwy własnej), np.: Polska, Czechy, Stany Zjednoczone,
Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, Alzacja, Alaska, Flandria, Wrocław,
Berlin, Pekin, Wola, Saska Kępa, Górki, Miedzianka, Kraj Kwitnącej Wiśni,
Trójmiasto;
jedno- i wielowyrazowe nazwy geograficzne (oceanów, mórz, rzek, jezior, gór, wyżyn, dolin, pustyń, puszcz, wysp, półwyspów, zatok, kanałów,
wzniesień, wulkanów), np.:
Wisła, Odra, Tamiza, Atlantyk, Pacyfik, Beskidy, Rysy, Sahara, Amazonia,
Hel, Wezuwiusz, Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny, Morze Śródziemne,
Góry Świętokrzyskie, Kasprowy Wierch, Wyżyna Małopolska, Nizina Niemiecka, Dolina Chochołowska, Pustynia Błędowska, Puszcza Białowieska,
Zatoka Botnicka, Zatoka Biskajska, Kanał Bydgoski.
UWAGA: Jeżeli nazwa składa się z dwóch członów i drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku, wtedy pierwszy człon pisze się małą literą –
jest on traktowany jako wyraz pospolity, np.:
morze Bałtyk, wyspa Uznam, rzeka Odra, góry Beskidy, pustynia Sahara,
jezioro Mamry, wulkan Etna.
nazwy geograficzne zawierające przymiotniki na stałe związane z rzeczownikiem: północny, południowy, wschodni, zachodni, np.:
Morze Północne, Republika Południowej Afryki, Samoa Zachodnie, Beskidy
Wschodnie.
UWAGA: Jeżeli przymiotniki północny, południowy, wschodni, zachodni
oznaczają część terytorium, pisze się je małą literą, np.:
Jedziemy do Polski południowej.
nazwy mieszkańców państw, części świata, regionów, krain geograficznych,
prowincji itp., a także hipotetycznych mieszkańców planet, np.:
Amerykanin, Europejczyk, Azjata, Afrykanin; Polak, Rosjanin, Japonka,
Holenderka; Mazowszanin, Ślązak, Tyrolczyk, Bask; Marsjanin, Wenusjanin.
UWAGA: Czasem niektóre nazwy tego typu można pisać dwojako ze
względu na znaczenie, np.:
Rzymianin (= obywatel państwa Rzym), ale: rzymianin (= mieszkaniec miasta Rzym); Meksykanin (= obywatel państwa), ale: meksykanin
(= mieszkaniec miasta); Polka (= obywatelka Polski), ale: polka (= taniec);
Węgierka (= obywatelka Węgier), ale: węgierka (= śliwka).
nazwy ras, plemion, szczepów i ich członków, np.:
Metys, Apacz, Beduini, Zulusi, Pigmeje; Murzyn, Indianin, Słowianin, Papuas, Żyd (= członek narodu żydowskiego).
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UWAGA: Od małej litery zaczyna się wyrazy: żyd (= wyznawca judaizmu),
murzyn (= ktoś bardzo opalony), metys (= zwierzę – mieszaniec).
–– nazwy dzielnic, osiedli, ulic, placów, rynków, parków, budowli, zabytków,
cmentarzy, obiektów sportowych, np.:
Rynek, Praga, Planty, Łazienki, Zamek Królewski, Wawel, Powązki, Barbakan, Spodek.
UWAGA: W wielowyrazowych nazwach wyrazy: ulica, aleja, plac, park,
kopiec, kościół, klasztor, pałac, willa, zamek, most, pomnik, cmentarz itp.,
pisze się małą literą, jeśli są nazwą gatunkową, np.:
ulica (ul.) Stawki, ulica Mała, kopiec Wandy, aleja Słowackiego, kościół
Zbawiciela, plac Wolności, cmentarz Nowy, pałac Krasińskich, pomnik
Adama Mickiewicza, willa Atma.
Wielką literą pisze się wyraz Aleje, jeśli w nazwie występuje on w liczbie
mnogiej, np.:
Aleje Jerozolimskie, Aleje Racławickie, Aleje Ujazdowskie.
–– nazwy indywidualne przedsiębiorstw, lokali, zakładów itp., np.:
Wawel, Wedel, Echo, Amica, Hotel Ujazd.
UWAGA: Wyrazy typu: hotel, kawiarnia, bar, zajazd, apteka, księgarnia,
sklep mające charakter gatunkowy i stojące przed nazwą własną, pisze
się małą literą, np.:
hotel Chopin a. hotel „Chopin”; bar Maluch a. bar „Maluch”; apteka Pod
Wieżą a. apteka „Pod Wieżą”;
–– indywidualne, oficjalne nazwy urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw (występujące w nich przyimki pisze się małą literą), np.:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Rady Ministrów, Urząd Wojewódzki
w Kielcach, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Szkoła Podstawowa
imienia Bohaterów Westerplatte, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Akademia Podlaska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Szpital
Wojewódzki w Warszawie.
UWAGA: Wyrazy typu: urząd, senat, sejm, szkoła, liceum, akademia, uniwersytet użyte w znaczeniu potocznym pisze się małą literą, np.:
Mam coś do załatwienia w urzędzie, szpitalu, szkole.
–– nazwy urzędów jednoosobowych używane w oficjalnych aktach prawnych, np.:
Ustawę zatwierdza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Exposé wygłasza
Prezes Rady Ministrów; ...Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest
przez...
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UWAGA: Nazwy godności, tytułów naukowych i zawodowych pisze się
małą literą (premier, prezydent, prezes, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego).
–– indywidualne nazwy imprez sportowych, kulturalnych, naukowych (przyimki i spójniki znajdujące się wewnątrz pisz małą literą), np.:
Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Igrzyska XXVI Olimpiady, Mundial,
XII Mistrzostwa Europy w Koszykówce, Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, Festiwal Nauki Polskiej;
–– nazwy firmowe i marki wyrobów przemysłowych, np.:
samochód marki Volvo, zegarek marki Tissot, pralka marki Amica albo:
samochód „Volvo”, zegarek „Tissot”, pralka „Amica”.
O pisowni nazw produktów utworzonych od nazw firm – patrz rozdział Pisownia
wyrazów małą literą.
–– nazwy świąt i dni świątecznych, np.:
Nowy Rok, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Wszystkich Świętych, Popielec (ale: środa popielcowa), Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, 3 Maja;
–– pierwszy wyraz tytułów utworów literackich i naukowych, ich rozdziałów
i części, ustaw, dzieł sztuki, piosenek, modlitw, nabożeństw (jeżeli tytuł
zawiera nazwę własną pisz ją również wielką literą), np.:
Piosenka o wojnie, Potop, Dziady, Składnia języka angielskiego, Budowa
zdania, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dama z łasiczką, Upadek
Ikara, Mazurek Dąbrowskiego, Gorzkie żale, Nieszpory, Roraty.
WYJĄTKI: Stary Testament, Nowy Testament, Pismo Święte, Magna Charta
Libertatum;
–– tytuły czasopism, cykli wydawniczych, nazwy wydawnictw seryjnych
(nazwy wielowyrazowe pisz wielką literą z wyjątkiem wewnętrznych spójników i przyimków), np.:
Polityka, Gazeta Wyborcza, Słowo Ludu, Prawo i Gospodarka, Tygodnik
Powszechny, Rzeczpospolita, Poradnik Językowy; Mówią Wieki, Żyjmy Dłużej, Na Żywo, Na Przełaj, Dookoła Świata (porównaj rozdział Niektóre
orzeczenia Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, punkt 2.);
–– nazwy krojów czcionek drukarskich, np.:
Arial, Garamond, Lucida;
–– nazwy systemów komputerowych, programów komputerowych i języków
programowania, np.:
Windows, Linux, Word, Pascal;
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–– tytuły audycji, słuchowisk, programów radiowych i telewizyjnych, np.:
Forum, Dziennik, Panorama, Fakty, Wiadomości;
–– w nazwach wielowyrazowych audycji, słuchowisk i programów radiowych
i telewizyjnych najczęściej tylko pierwszy wyraz pisze się wielką literą, np.:
Czas na dokument, Sportowa sobota, Puls dnia, Listy o gospodarce, Kawa
czy herbata?
W nazwach niektórych programów, mających cykliczny charakter, można
pisać wielką literą wszystkie człony (poza przyimkami i spójnikami), np.:
Teatr Telewizji, Salon Polityczny „Trójki”;
–– nazwy orderów, odznaczeń oraz jednowyrazowe i wielowyrazowe nazwy
nagród (oprócz wewnętrznych przyimków i spójników), np.:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Virtuti
Militari, Krzyż Zasługi; Nobel, Nagroda Nobla, Nagroda Kioto, Oskar, Felix,
Złoty Ekran.
UWAGA: Wyraz nagroda pisze się małą literą, gdy jest użyty jako pospolity,
a nazwa nagrody występuje w mianowniku, np.:
nagroda Srebrny Niedźwiedź, nagroda Złote Lwy Gdańskie, nagroda Złoty
Lajkonik;
–– nazwy tonacji durowych, np.:
D-dur, C-dur, Fis-dur, As-dur.
Nazwy tonacji molowych pisze się małą literą, np.:
a-moll, c-moll, d-moll.
–– skróty nazw pierwiastków chemicznych, niektórych jednostek miary
używanych w fizyce, tytułów czasopism, np.:
H (wodór), Fe (żelazo), C (stopień Celsjusza), V (volt), Por. Jęz. (= Poradnik
Językowy) oraz: ST (= Stary Testament), NT (= Nowy Testament).
2. Użycie wielkich liter wewnątrz wyrazów
Dopuszczono użycie wielkich liter wewnątrz pewnych nazw własnych, np.:
WordPad, EuroCity, InterCity, PageMaker.
Niezalecane jest natomiast użycie małych liter na początku nazw własnych.
3. Można napisać wielką literą:
–– nazwy pospolite użyte w funkcji imion postaci literackich, np.:
Piesek, Miś, Krecik (postacie z bajek dla dzieci);
–– nazwy określonych całości geograficzno-kulturalnych, np.:
Północ, Południe, Zachód, Dziki Zachód, Daleki Wschód, Bliski Wschód;
–– nazwy okresów, epok, prądów kulturalno-filozoficznych, np.:
Średniowiecze, Odrodzenie, Romantyzm, Pozytywizm, ale tylko Młoda Polska.
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4. Użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych
Wielką literą można napisać:
–– wyrazy Matka, mama, Ojciec, Tata, Ojczyzna, Kraj, Naród, Państwo dla
podkreślenia szacunku lub ze względów uczuciowych; podobnie nazwy
wydarzeń historycznych, np.:
Unia Lubelska, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, Wiosna
Ludów, Wielka Rewolucja Francuska;
–– nazwy osób, do których się zwraca nadawca w listach, podaniach, a w korespondencji prywatnej także osób bliskich piszącemu, np.: Szanowna
Pani Profesor, Panie Ministrze, Pozdrawiam Cię i proszę...
Pisownia wyrazów małą literą
Małą literą należy pisać wszystkie wyrazy pospolite, np.:
pies, dziewczyna, mężczyzna, róża, mały, tam, czekam, jutro, osiem;
–– nazwy obrzędów, zwyczajów, gier, zabaw, np.:
wesele, ślub, zaręczyny, śmigus-dyngus, walentynki, mikołajki, andrzejki, berek;
O pisowni wielką literą nazw świąt – patrz rozdział powyżej.
–– nazwy tańców, np.:
walc, mazur, oberek, cha-cha, twist, rumba, mambo;
–– nazwy gatunkowe utworów literackich, muzycznych, modlitw, nabożeństw, np.:
powieść, epopeja, ballada, tren; sonata, mazurek, symfonia; litania, godzinki,
msza, rekolekcje.
UWAGA: Tytuły utworów literackich, modlitw i nabożeństw pisz wielką
literą – patrz rozdział powyżej.
–– nazwy gatunkowe programów radiowych i telewizyjnych, np.:
wiadomości, film, teatr, słuchowisko, reportaż.
UWAGA: Tytuły programów radiowych i telewizyjnych pisz wielką literą –
patrz rozdział powyżej.
–– nazwy okresów, epok i prądów kulturalnych, np.:
średniowiecze, renesans, klasycyzm, barok, rokoko, romantyzm.
WYJĄTEK: Młoda Polska.
O możliwości pisowni tego typu nazw – patrz rozdział powyżej.
–– nazwy wydarzeń historycznych, np.:
powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami, powstanie listopadowe,
pierwsza wojna światowa, konferencja poczdamska.
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O pisowni tego typu nazw wielką literą – patrz rozdział powyżej.
–– nazwy dni tygodnia, miesięcy, okresów kalendarzowych, np.
środa, lipiec, wakacje, ferie, półrocze, ćwierćwiecze.
WYJĄTKI: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela, Wielki Tydzień.
–– nazwy godności, tytułów naukowych i zawodowych oraz stopni wojskowych, np.:
premier, minister, papież, profesor, dyrektor, prezes, major, generał.
O pisowni nazw urzędów jednoosobowych – patrz rozdział powyżej.
–– nazwy urzędów, instytucji, władz, organizacji, szkół, zakładów używanych
w znaczeniu nazw pospolitych, np.:
Posprzątali wszystko w ministerstwie; Wejście do urzędu zamknięte; Mam
wywiadówkę w liceum.
O pisowni tego typu nazw wielką literą – patrz rozdział powyżej.
–– nazwy stron świata, pojęcia i terminy geograficzne, np.:
północny wschód, południe, zachód, półwysep, kontynent, morze, wyspa, wulkan.
Patrz też – rozdział powyżej.
–– nazwy wyrobów przemysłowych, m.in. samochodów, papierosów, motocykli, artykułów spożywczych, odzieży, butów, jeśli są używane jako
nazwy pospolite, odnoszące się do konkretnych przedmiotów, a nie jako
nazwy firm, np.:
Jeżdżę suzuki (ale: Jeżdżę samochodem marki Suzuki); Mam asusa (ale:
Kupię komputer „Asus”); Noszę pumy (ale: Sprowadzono buty marki Puma).
Patrz też – rozdział powyżej.
–– nazwy członków bractw, zgromadzeń zakonnych, grup wyznaniowych, np.:
salezjanin, jezuita, franciszkanin, kawaler maltański, templariusz, chrześcijanin, katolik, ewangelik, mahometanin, buddysta, żyd (= wyznawca
judaizmu).
WYJĄTEK: Krzyżak.
–– nazwy mieszkańców miast, wsi i osiedli, np.:
poznanianin, krakowianka, gdańszczanin, prażanka, londyńczyk, mokotowianin.
Patrz też – rozdział powyżej.
–– nazwy członków partii politycznych, organizacji społecznych, członków
zespołów artystycznych i sportowych, członków grup nieformalnych,
absolwentów szkół, więźniów obozów koncentracyjnych (pochodzące
od nazw własnych), np.:
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––

––

––

––
––

peowiec (członek PO), filareta, marksista, mazowszanka (członkini zespołu
Mazowsze), kościuszkowiec, piłsudczyk, żeromszczak, oświęcimiak, sybirak;
nazwy jednostek administracyjnych (współczesnych i dawnych), np.:
województwo warszawskie, gmina buska, powiat włoszczowski, ziemia mazowiecka, województwo zachodniopomorskie. Patrz też – rozdział powyżej;
przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów, miejscowości,
narodów, plemion, np.:
kontynent europejski, ser holenderski, zwyczaje słowiańskie, język suahili;
przymiotniki jakościowe (odpowiadające na pytanie jaki?) utworzone od
imion własnych, np.:
wieczór norwidowski, wiersze mickiewiczowskie, wiek balzakowski, porównanie homeryckie, koncert chopinowski.
nazwy tonacji molowych, np.:
fis-moll, c-moll, d-moll. Patrz też – rozdział powyżej;
nazwy niejednostkowych istot mitologicznych, fantastycznych, będących
też przedmiotem wierzeń religijnych, np.:
tytani, boginie, krasnoludki, chochliki, duchy, anioły, diabły, smerfy.

Wybrane zagadnienia pisowni nazwisk
1. Zapis nazwisk polskich
Nazwiska znanych polskich postaci historycznych żyjących przed XVIII wiekiem (do 1800 r.) należy pisać zgodnie z zasadami współczesnej ortografii, np.:
Mikołaj Rej (nie: Rey; pisarz), Tadeusz Rejtan (nie: Reytan; poseł sejmu
rozbiorowego, uwieczniony na słynnym obrazie Matejki), Jan Zamojski
(nie: Zamoyski; hetman z XVI w.).
Nazwiska osób żyjących w wieku XIX, XX i XXI pisz zgodnie z ich oryginalną
pisownią, np.:
Andrzej Zamoyski (nie: Zamojski; prezes Towarzystwa Rolniczego), Władysław Reymont (nie: Reymont), Jerzy Giedroyć (nie: Giedrojć), Aleksander
Gieysztor (nie: Giejsztor).
2. Zapis imion i nazwisk obcych
Imiona i nazwiska obce można pisać w sposób spolszczony lub zgodny z oryginałem.
Obowiązuje zazwyczaj zasada, że imiona i nazwiska zapisuje się w postaci
zgodnej z postacią graficzną oryginału (dotyczy to osób żyjących, jak i nieżyjących). W wypadku nazwisk pochodzących z języków o alfabecie innym niż
łacińskim stosuje się reguły transkrypcji i transliteracji.
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Niektóre nazwiska funkcjonują w dwóch postaciach: oryginalnej lub spolszczo
nej, np.:
Petrarca – Petrarka, William Shakespeare – William Szekspir, George Washington – Jerzy Waszyngton, Voltaire – Wolter, Molière – Molier, Jean
Jacques Rousseau – Jan Jakub Russo, Honore de Balzac – Honoriusz Balzak,
Johann Sebastian Bach – Jan Sebastian Bach, Chopin – Szopen.
Jeżeli nazwiska mają wariantywne postacie nie łącz spolszczonego zapisu imion
z oryginalną formą graficzną nazwiska i odwrotnie (np. Jerzy Washington).
Wyjątkowo używa się rodzimej wersji imion niektórych osób, zwłaszcza
żyjących przed XX wiekiem, np.:
Marcin Luter, Karol Darwin, Karol Marks, Henryk Ibsen, Aleksander Puszkin, Tomasz Mann.
Tradycyjnie też pisze się spolszczone wersje imion władców, np.:
Ryszard Lwie Serce (nie: Richard The Lion-Heart, Ludwik XIV (nie: Louis),
Franciszek Józef (nie: Franz Josef), ale np. Juan Carlos (król Hiszpanii, choć
można też zapisać Jan Karol);
Jednak najczęściej nie stosuje zabiegu polszczenia wariantu obcego imienia, np.:
Peter Paul Rubens, Giovanni Boccaccio, Tom Cruise, Jean Marais, Steven
Spielberg.
3. Zapis nazwisk łacińskich i greckich
Graficzna postać tych nazwisk ustalona jest zwykle tradycją posługiwania się
spolszczonymi wariantami, np.:
Horacjusz a. Horacy, Wergiliusz a. Wergil, Ajschylos, Owidiusz, Cyceron
UWAGA: W postaci oryginalnej zapisuje się te nazwiska w pracach naukowych, np.: Cicero, Aischylos, Horatius.
W wypadku nazwisk neołacińskich zakończonych na –ius zachowuje się
zwykle tę cząstkę, np.: Sarbievius, Dlugossius, ale: Knapiusz, Hozjusz, Kartezjusz.
4. Zapis spolszczonych nazwisk Słowian
4.1. Zamiast liter š, č, ř można używać polskich dwuznaków sz, cz, rz, np.:
Jurčič a. Jurczicz, Komařič a. Komarzicz.
4.2. Można zastąpić: ň literą ń, ž literą ż, v – w, ě literami -ie, np.:
Kratuň a. Kratuń, Požaček a. Pożaczek, Havel a. Hawel, Němec a. Nemec.
4.3. Czeskie i słowackie znaki á, é, í, ú, ý można zastąpić literami a, e, i, u, y, np.:
Hawliček-Borovský a. Hawliczek-Borowsky
4.4. W nazwiskach serbsko-chorwackich zachowuje się w mianowniku cząstkę
-ić, ale w innych formach nie używa litery ć, tylko ci, np.:
Mladić, Mladicia, Mladiciem.
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5. Zapis form odmiany nazwisk angielskich i francuskich
5.1. Nazwiska zakończone na niewymawiane -e otrzymują polskie końcówki,
zapisywane po apostrofie, np.
Gable, Gable’a, Gable’em, Gable’u; Delaroche, Delaroche’a, Delaroche’owi,
Delaroche’em; Braille, Braille’a, Braille’owi, Braille’em.
Jeśli w którymś z przypadków brzmienie głoski kończącej temat jest inne niż
w oryginale, nazwisko należy pisać zgodnie z polską ortografią, bez apostrofu, np.:
Joyce, Joyce’a, ale: o Joysie; Morse, Morse’em ale: o Morsie; Remarque, Remarque’u, ale:z Remarkiem; Signac, Signaca, ale: z Signakiem; Braque,
Braque’a, ale: z Brakiem.
5.2. Nazwiska zakończone w mianowniku na -e, które jest wymawiane, i zapisywane jako -e, ee, -ai, -eu należy pisać bez apostrofu, np.:
Malarmé, Malarmego, Malarmem; Littré, Littrego, Littremu; Montesquieu,
Montesquieugo, Montesquieum.
5.3. W odmianie nazwisk zakończonych na -ais, -eux, gdy słyszy się [e], należy
użyć apostrofu w zapisie, np.:
Beaumarchais, Beaumarchais’go, Beaumarchais’mu, Beaumarchais’m; Rabelais, Rabelais’go, Rabelais’mu, o Rabelais’m; Marais, Marais’go, Marais’mu,
o Marais’m.
5.4. Nazwiska kończące się na -y po spółgłosce należy pisać z apostrofem
w dopełniaczu, celowniku i bierniku, np.:
Tanny, Tanny’ego, Tanny’emu, ale: o Tannym; Debbusy, Debbusy’ego, Debbusy’emu, ale: o Debbusym.
5.5. Nazwiska pochodzenia słowiańskiego pisane z -y na końcu, wymawianym
jako [i], można pisać z apostrofem lub bez – zgodnie z polską tradycją, np.:
Chomsky, Chomsky’ego, Chomsky’emu a. Chomskiego, Chomskiemu.
W narzędniku i miejscowniku w obu wypadkach pisze się: z Chomskim,
o Chomskim.
5.6. Nazwiska kończące się na -a, y po samogłosce oraz -i, -ie pisze się z końcówkami bez apostrofu, np.:
Zola, Zoli, Zolę; Lamptey, Lampteya, Lampteyem; Christie, Christiego,
Christiemu.
6. Nazwiska niemieckie i włoskie
W zapisie odmienionych form nazwisk niemieckich i włoskich nie używa się
apostrofu, np.:
Goethe, Goethego, Goethem; Murnau, Murnaua, Murnauem, o Murnau;
Pavarotti, Pavarottiego, Pavarottiemu; Boccaccio, Boccaccia, Boccacciowi.
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7. Nazwiska węgierskie
7.1. W odmianie nazwisk zakończonych na -yi, -y nie używa się apostrofu.
W liczbie pojedynczej przed końcówkami -ego, -emu zachowuje się literę y
lub i, nie zapisuje się jej w liczbie mnogiej przed końcówkami -ich, ych, -im,
-ym, np.:
Horthy, Horthyego, Horthyemu; Horthych, Horthym.
WYJĄTKOWO: Rakoczy, Rakoczego, Rakoczemu; Batory, Batorego, Batoremu.
7.2. Zapisując nazwiska zakończone na -gy, -ly, -ny, nie używa się apostrofu, np.:
Nagy, Nagya, Nagyowi; Kodaly, Kodalya, Kodalyowi.
7.3. Słowiańskie nazwiska Węgrów zakończone na -szky, -czky zachowują
oryginalną postać tylko w mianowniku, np.:
Medveczky, Medveckiego, Medveckiemu.
Wybrane zagadnienia pisowni obcych nazw geograficznych
Nazwy geograficzne pojawiają się w postaci oryginalnej oraz spolszczonej.
Wersje spolszczone mają:
–– niemal wszystkie państwa, np.:
Austria, Włochy, Węgry, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania;
–– wiele znanych miast, np.:
Rzym, Monachium, Paryż, Londyn, Waszyngton, Florencja, Kopenhaga;
–– inne nazwy geograficzne, przede wszystkim wtedy, gdy przetłumaczony
został wyraz pospolity wchodzący w ich skład, np.:
Kanał La Manche, Cieśnina Gibraltarska, Przylądek Horn, Zatoka Biskajska.
Pisownia skrótów
1. Należy stawiać kropkę:
–– po skrótach, które zaczynają się początkową literą (początkowymi literami)
skracanego wyrazu, np.:
inż. (= inżynier), dyr. (= dyrektor), g. (= godzina), o. (= ojciec), red. (= redaktor), r. (= rok), prof. (= profesor), mies. (= miesiąc), ul. (= ulica),
al. (= aleja), por. (= porucznik);
–– po skrótach nazw wielowyrazowych (tylko na końcu), jeśli kolejne wyrazy
zaczynają się od spółgłoski, np.:
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ww. (wyżej wymienione), br. (bieżącego roku), pt. (pod tytułem), cdn.
(ciąg dalszy nastąpi).
WYJĄTKOWO: k.k. (= kodeks karny) a. kk.; n.p.m. (= nad poziomem
morza);
–– po skrócie każdego wyrazu, jeśli któryś z kolejnych wyrazów zaczyna się
od samogłoski, np.:
p.n.e. (= przed naszą erą), m.in. (= między innymi), c.o. (= centralne
ogrzewanie);
–– po skrótach obcych jednostek monetarnych, np.:
kor. (= korona), dol. (= dolar), rub. (= rubel).
UWAGI:
–– Jeśli skrót kończy się na spółgłoskę miękką, oznaczaną w piśmie nieskróconego wyrazu za pomocą litery i, nie zaznacza się tego w skrócie, np.:
tys. (= tysiąc), poc. (= pociąg), ryc. (= rycina), godz. (= godzina), wydz.
(= wydział).
–– Jeśli skrót kończy się na spółgłoskę miękką, oznaczaną w piśmie nieskróconego wyrazu za pomocą znaku diakrytycznego, pozostawia się ten znak
w skrócie, np.: żeń. (= żeński).
2. Nie należy stawiać kropki:
–– po skrótach zawierających pierwszą (czasem środkową) i ostatnią literę
skracanego wyrazu, np.:
dr (= doktor), nr (= numer), wg (= według), mjr (= major), płk (= pułkownik), mgr (= magister).
UWAGA: Gdy skrót jest użyty w przypadku innym niż mianownik, stawia
się po nim kropkę, np.:
Nie było płk. Nowaka; Daj to mgr. Ratyckiemu.
–– jeżeli do skrótu dodaje się końcówkę danego przypadka gramatycznego, np.:
Nie było płka Nowaka. Daj to to mgrowi Ratyckiemu.
–– po skrótach odnoszących się do kobiet, np.:
Meldują się płk Kowalskiej.
–– po skrótach nazw polskich jednostek monetarnych, np.:
zł, gr;
–– po międzynarodowych znakach miar i wag, np.:
cm (= centymetr), dm (= decymetr), m (= metr, ale: m.b. = metr bieżący),
mm (= milimetr), l (= litr), km (= kilometr), g (= gram), dag (= dekagram),
kg (= kilogram), t (= tona), a (= ar), ha (= hektar);
–– po międzynarodowych skrótach używanych w matematyce i fizyce, np.:
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A (= amper), sin (= sinus), cos (= cosinus), tg (= tangens), log (= logarytm),
W (= wat), V (= volt);
–– w symbolach pierwiastków chemicznych, np.:
O (= tlen), K (= potas), Fe (= żelazo), Zn (= cynk), Mg (= magnez);
–– po niektórych skrótach wojskowych, np.:
ppanc (= przeciwpancerny), rkm (= ręczny karabin maszynowy).
3. Skróty podwojone
Dla oznaczenia liczby mnogiej zapisuje się skrót dwa razy zgodnie z zaleceniami:
–– w wypadku skrótów jednoliterowych łączy się je i kończy tylko jedną
kropką, np.:
oo. (= ojcowie), pp. (= państwo, panie, panowie), tt. (= tomy);
–– skróty wieloliterowe należy powtórzyć, stawiając kropkę w zależności od
sposobu zapisu pojedynczego skrótu, np.:
ob. ob. (= obywatele), prof. prof. (= profesorowie), doc. doc. (= docenci),
lub nie stawiając, np.:
mgr mgr (= magistrowie), mjr mjr (= majorowie), płk płk (= pułkownicy).
UWAGI: Skróty tego typu można zapisać też z końcówkami fleksyjnymi:
mgrzy a. mgrowie, mjrowie.
W przypadkach zależnych możliwe są dwa sposoby zapisu: mgrów Janickiego
i Nowaka a. mgr. mgr. Janickiego i Nowaka; mjrom Janickiemu i Nowakowi a. mjr.
mjr. Janickiemu i Nowakowi.
Pisownia skrótowców
1. W polskiej pisowni skrótowców nie stawia się kropki (pomiędzy literami
lub na końcu), np.:
MAC, PKO, MZK, PKP, KOR, PAN, PZKosz, PZMot, PS (mimo łacińskiego
P.S.), USA (mimo angielskiego U.S.A.).
2. Zaznaczanie odmienionych form skrótowców
2.1. W skrótowcach odmienianych końcówkę fleksyjną po spółgłoskach
twardych zapisuje się małymi literami i oddziela łącznikiem, np.:
WOPR-em, PKS-em, ONZ-etu.
UWAGA: Jeśli skrótowiec ma cechy rzeczownika i kończy się małą literą,
nie używa się łącznika, np.: Pafawagu, Elektrimem, Pagarcie, Cepelii.
2.2. Po spółgłoskach miękkich przed końcówką dodaje się literę i jako znak
miękkości, np.:
o SPAM-ie, PAN-ie, CBOS-ie, MEN-ie.
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2.3. Dwuznak rz w odmianie skrótowców zakończonych w mianowniku na
R zapisuje się następująco:
o GOPR-ze, KOR-ze, TOPR-ze.
2.4. Gdy w miejscowniku skrótowca zakończonego na T słychać głoskę ć, pisaną jako połączenie ci, cały skrótowiec zapisuje się wtedy małymi literami, np.:
LOT, LOT-em, ale: w Locie; NOT, NOT-u, ale: w Nocie.
UWAGA: Nie dotyczy to skrótowców zakończonych na J, np.:
UJ, UJ-otem, na UJ-ocie, PTJ, PTJ-otu, o PTJ-ocie.
2.5. Odmienione formy skrótowców zakończonych na A zapisuje się albo
małymi literami, albo z łącznikiem oddzielającym temat od końcówek, por.:
CEFTA – Ceftę, Ceftą, Cefcie; CEFTA – CEFT-ę, CEFT-ą, ale: Cefcie.
2.6. Skrótowce typu PZKosz zapisuje się w przypadkach zależnych następująco: PZKosz-em, PZKol-em, MKOl-u, PZMot-u, PZMocie.
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
1. Wyrazy kosmos oraz wszechświat można w liczbie pojedynczej zapisywać
obocznie: małą lub wielką literą: kosmos a. Kosmos, wszechświat a. Wszechświat; w liczbie mnogiej oba słowa zapisuje się małą literą: kosmosy, wszechświaty.
2. W tytułach – odmiennych i nieodmiennych – czasopism i cykli wydawniczych
oraz w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy
(z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np.
Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Polityka, Język Artystyczny, To i Owo,
Biblioteka Wiedzy o Prasie, Typy Broni i Uzbrojenia, Listy z Teatru, Mówią Wieki, Po Prostu, A To Polska Właśnie. Spójniki i przyimki występujące wewnątrz
takich tytułów piszemy małą literą.
3. Wyrazy zakończone literą -x (skrótowce, nazwiska, nazwy geograficzne, wyrazy pospolite) możemy zapisywać dwojako:
A. W przypadkach zależnych w miejsce -x kończącego wyraz w mianowniku piszemy połączenie liter -ks-, np. Hortex, Horteksu, (o) Horteksie;
Hendrix, Hendriksa, (o) Hendriksie; Halifax, Halifaksu, (o) Halifaksie;
cardox, cardoksu, (o) cardoksie; maalox, maaloksu, (o) maaloksie.
B. W przypadkach zależnych pozostawiamy w zapisie tematyczne -x-, np.
Hortexu, Hortexowi, (o) Hortexie; Hendrixa, Hendrixowi, (o) Hendrixie;
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Halifaxu, Halifaxowi, (o) Halifaxie; cardoxu, cardoxowi, (o) cardoxie; maaloxu, maaloxowi, (o) maaloxie.
4. Potoczne jednowyrazowe nazwy ośrodków dydaktycznych (przedszkoli, szkół
i uczelni, bibliotek i in.) należy zapisywać od wielkiej litery – w cudzysłowie
lub bez cudzysłowu, np.:
–– Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna – „Filmówka”
lub Filmówka;
–– II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego – „Śniadek” lub Śniadek;
–– V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego – „Poniatówka” lub Poniatówka;
–– X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi – „Królówka” lub Królówka;
–– Biblioteka Jagiellońska – „Jagiellonka” lub Jagiellonka.
5. W nazwach arabskich typu Al-Kaida [wymowa: al-ka-i-da], Al-Dżazira
zapisujemy rodzajnik wielką literą i z łącznikiem.
6. Pisownia wielką lub małą literą nazw mieszkańców typu Zabużanin, Kresowianin uzależniona jest od znaczenia wyrazów podstawowych: kresowianin to mieszkaniec kresów (‘pogranicza’), Kresowianin – Kresów (Wschodnich)
(‘wschodniej części dawnej Polski’). Ponieważ rzeczownik Zabuże ma właściwie
takie samo znaczenie jak Kresy (Wschodnie), nazwę mieszkańca tych terenów
powinno się pisać od wielkiej litery: Zabużanin, Zabużanka, tak jak Kresowianin, Kresowianka. Jeżeli chodzi zaś o pisownię nazwy mieszkańca miejscowości
Zabuże, to oczywiście obowiązuje tu mała litera: zabużanin, zabużanka.
7. Pisownia od wielkiej litery będzie obowiązywać również w nazwach mieszkańców (jeszcze w słownikach nierejestrowanych) innych terenów geograficznych
czy też jednostek administracyjnych, tworzonych np. od podstaw: Naddniestrze
(które formalnie nie jest jednostką administracyjną), Naddnieprze, Zaolzie.
8. Poprawny skrót tytułu Dziennik Ustaw/Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej to DzU albo Dz.U. Jeśli skrótu wymaga szczegółowy zapis miejsca
umieszczenia aktu prawnego, zapis ten należy skrócić według wzoru: DzU/
Dz.U. (RP) nr 15, poz. 30, z późn. zm.
8.1. Początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką, tworzą inicjały.
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8.2. Z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną
głoskę pozostawia się w inicjałach tylko pierwszą literę – zgodnie z ogólnymi
zasadami pisowni skrótowców. Poprawny zapis to zatem: R. (np. Rzymowski, Rzepka), S. (np. Szymon, Szczepan, Szymański, Szymonowicz), C. (np.
Czesław, Czesława, Czcibor), D. (np. Dzierżysław, Dzierżysława, Dziarski,
Dziekan).
8.3. Zawsze zachowuje się w inicjałach (podobnie jak w skrótowcach) dwuznak Ch., zarówno w wyrazach rodzimych, w których oznacza głoskę „ch”, jak
i w wyrazach obcych, zaczynających się od innych głosek (np. „sz”, „cz”, „k”).
Poprawny zapis to zatem: Ch. (np. Chrystian, Chryzostom, Chwalibóg; Chudy, Choma, Cholewa; francuski i angielski Charles, angielski Christopher).
8.4. W inicjałach imion i nazwisk dwu- i wieloczłonowych pomija się łącznik
(podobnie jak w skrótowcach). Poprawny zapis zatem to np.: T.D.M. (Tadeusz
Dołęga-Mostowicz), Z.K.S. (Zofia Kossak-Szczucka).
9. Z łącznikiem pisze się nazwy miejscowości, jeśli są złożone z dwóch lub więcej
członów, które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub geograficzną, a więc miejscowość lub jej część, np. dzielnicę: Bielsko-Biała, Busko-Zdrój,
Ceków-Kolonia, Kalwaria-Lanckorona, Krynica-Zdrój, Rutka-Tartak, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Śródmieście; Bielsko-Biała-Lipnik, Warszawa-Praga-Północ.
Nie pisze się z łącznikiem nazw miejscowych, w których jeden z członów
nazwy miejscowej (przymiotnik) pozostaje w związku zgody z głównym członem nazwy (rzeczownikiem), np.: Dąbrówka Nowa, Nowy Sącz, Przewóz Stary,
Łęgonice Małe, a także wtedy, kiedy pierwszym członem nazwy są wyrazy:
Kolonia, Osada, Osiedle, np.: Kolonia Ostrów (jak Kolonia Ostrowska), Kolonia
Wronów (jak Kolonia Wronowska), Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leśna.
10. Połączenie cząstki -lecie i cyfr rzymskich można stosować do zapisu złożeń od
rzeczownika z liczebnikiem wtedy, gdy liczebnik nie jest większy niż 39, a więc
jeśli do zapisu nie trzeba użyć cyfr rzymskich oznaczonych znakami L, C, D, M.
11. Rzeczowniki będące połączeniami cząstki afro- i nazwy mieszkańca kraju,
kontynentu, regionu geograficznego, nazwy członka narodu, rasy i szczepu
piszemy dużą literą.
12. W nazwach typu Dumas ojciec, Dumas syn, Strauss starszy, Strauss młodszy,
Paweł junior, Paweł senior itp. człony podrzędne powinny być zapisywane małą
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literą. Wyjątek stanowią połączenia tradycyjne, zwłaszcza dotyczące postaci
starożytnych, np. Pliniusz Starszy.
13. Poprawna forma nazwy listu elektronicznego to e-mail, potocznie: mejl.
14. Podtytuły czasopism oraz tytuły jednorazowych dodatków do pism pisze
się tak jak tytuły książek: wielką literą pisze się tylko człon pierwszy, pozostałe
człony – małą literą. W tytułach stałych dodatków wszystkie człony oprócz
spójników i przyimków pisze się wielką literą. Podtytułem jest formuła następująca każdorazowo po tytule czasopisma, umieszczona na jego stronie tytułowej
(w zależności od układu graficznego – np. za tytułem albo właśnie po nim).
Piszemy zatem: „Tele Tydzień. Popularny magazyn telewizyjny”, „Tele Świat.
Magazyn telewizyjny”, „Cogito. Szkoła – matura – studia – życie”.
Stały dodatek ma własną numerację, ukazuje się regularnie, w terminie znanym czytelnikom. Przykładowe stałe dodatki to „Niezbędnik Inteligenta”
(dodatek tygodnika „Polityka”) oraz „Kujon Polski” czy „Duży Format” (dodatki „Gazety Wyborczej”).
Jednorazowy dodatek jest okazjonalny, nie ma numeracji, a jego wydanie łączy
się z jakimś wydarzeniem, a nie konkretnym terminem. Takim dodatkiem
jest np. „Książeczka pierwszej pomocy” (dodatek do „Polityki”).
15. Słowa wchodzące w skład nazw witryn i portali internetowych piszemy
wielką literą, z wyjątkiem spójników i przyimków, występujących wewnątrz
tych nazw.
16. Nie wykluczając zasadniczych zmian w przyszłości w polskiej ortografii,
Rada Języka Polskiego podejmuje decyzję pozytywną co do łącznej pisowni nie z imiesłowami odmiennymi z dopuszczalnością świadomej pisowni
rozdzielnej.
(http://www.rjp.pan.pl; online, dostęp 16.10.2014)
Inne zmiany w polskiej ortografii, o których warto wiedzieć
1. Zaleca się pisownię pineska zamiast dotychczasowej pinezka. We współczesnych słownikach podaje się jednak obie formy.
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2. Wprowadza się łączną pisownię nieopodal (dotychczas nie opodal).
3. Ustala się łączną pisownię członu auto- w znaczeniu „samochodowy, związany
z samochodami”, np.: automyjnia, autoalarm, autocasco.
4. Nazwy programów, systemów komputerowych i języków programowania
należy pisać wielką literą, np.: Word, Windows, Linux, Basic, Norton Commander.
6. Dopuszcza się okazjonalną pisownię wielkiej litery wewnątrz wyrazów, które
są nazwami własnymi, np.: EuroCity, WordPad, PageMaker.
7. Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych należy pisać wielką
literą, np.: ...zgłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ...ogłasza Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Angielskie i spolszczone warianty wyrazów uznano za równoprawne, np.:
pidgin/pidżyn, smurf, smurfy/smerf, smerfy, mupet, mupety/mapet, mapety.
9. Zaleca się polszczenie przyswajanych zapożyczeń lub dopuszczanie spolszczonych wariantów, np.: compact/kompakt, disc jockey/dyskdżokej, chat/czat.
10. Wprowadzono łączną pisownię przedrostka eks-, np.: eksmąż, ekskról, eksposeł.
11. Zalecono pisownię bez łącznika złożeń typu klubokawiarnia, chłoporobotnik, klasopracownia jako wariantów wyrazów klub-kawiarnia, chłop-robotnik,
klasa-pracownia.
12. Nazwiska typu Rabelais, Resnais w przypadkach zależnych zapisuje się bez
dodatkowego -e- w końcówce po apostrofie, np.: Resnais’go, Resnais’mu, Resnais’m.
13. Uznano za poprawną formę celownika i miejscownika watasze (od wataha),
zalecając ją zamiast przestarzałego wariantu wataże.
Natomiast spotykany czasem wariant watadze nie powinien być podawany
w słownikach.
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14. Ustalono rozdzielną pisownię czasownika nie dostawać bez względu na
znaczenie.
15. Ustalono pisownię hobbysta, hobbystka, hobbystyczny (dotychczas hobbista).
16. Wprowadzono pisownię ekspres niezależnie od znaczenia tego wyrazu (wyjątkowo: exprés na przesyłkach i express w nazwach gazet, np. Express Wieczorny).
17. Ustalono pisownię nazw pustyń: Kara-Kum i Kyzył-Kum (dotychczas: Kara-Kum, Kyzył-kum).
18. Ujednolicono pisownię przymiotników ciężkozbrojny i lekkozbrojny (dotychczas: ciężkozbrojny, lekko zbrojny).
19. Uznano pisownię Gall Anonim za jedyną poprawną formę zapisu.
20. Ujednolicono zapis małymi literami wyrazu numer w nazwach własnych,
np.: Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa numer 29.
21. Dopuszczono rozłączny zapis liczebnika pół z rzeczownikiem godzina, np.:
przed pół godziną, po pół godzinie. Zachowano tradycyjnie łączną pisownię, np.:
przed półgodziną, po półgodzinie.
22. Zwroty z imiesłowami zakończonymi na -ąc, -łszy, -wszy zaleca się oddzielać
przecinkiem niezależnie od tego, czy imiesłów jest określony czy też nie, np.:
Idąc, śpiewał. Idąc szybko do domu, śpiewał.

III. Wybór zasad polskiej interpunkcji
Przecinek (,)
Przecinek w zdaniu pojedynczym

1. Przecinek stawia się:
–– podczas wyliczania między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi
częściami zdania (np. okolicznikami należącymi do takiej samej klasy
znaczeniowej), np.:
Dał kwiaty ojcu, dziadkom, także wujkowi.
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––

––

––
––

––

Dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele stali na peronie.
Spotkajmy się tam, przy płocie.
UWAGA: Nie rozdziela się przecinkiem okoliczników niejednorodnych
(np. miejsca i sposobu), np.: Czekałam w niedzielę na przystanku.
między przydawkami równorzędnymi (gdy można między nie wstawić
spójnik i), np.: Mały, kudłaty piesek podbiegł do nas [= mały i kudłaty
(piesek)]
Samoloty do Katowic, do Krakowa odlatują za godzinę [= samoloty (do
Katowic i do Krakowa)].
UWAGA: Nie rozdziela się przecinkami przydawek nierównorzędnych,
tzn. takich, z których pierwsza określa całe wyrażenie złożone z drugiej
przydawki z rzeczownikiem, np.: Świeże polskie jabłaka są w tym roku
tanie [= świeże (polskie jabłka)]
Zgubiłem szkolną skórzaną piłkę [= szkolną (skórzaną piłkę)]
przed przydawką występującą po wyrazie określanym, jeśli jest ona dopowiedzeniem, zawiera dodatkową informację, np.:
Jedziesz nowym rowerem, całym pomarańczowym i w kropki.
UWAGA: Nie stawia się przecinka przed przydawką (zwykle wyrażoną imiesłowem przymiotnikowym) wyznaczającą dokładniej zakres rzeczownika, np.:
Studenci oczekujący na wyniki kolokwium byli już zmęczeni.
Materiały dostarczone przez kuriera leżą na stole.
między członami powtarzanymi, np.: Zrobił dla chorego tak mało, tak
mało.
przed powtórzonymi spójnikami i, oraz, tudzież, lub, albo, ani, ni, czy, gdy
pełni on identyczną funkcję jak pierwszy np.:
Ani książki, ani zeszyty nie są tak tanie.
Kup i kanapkę, i herbatę.
UWAGA: W innych wypadkach nie stawia się przecinka, np.:
Idę na mecz i na przedstawienie albo do kina i do cyrku.
z obu stron wyrażeń wtrąconych typu: bez wątpienia, bynajmniej, owszem,
doprawdy, istotnie, naturalnie, niestety, oczywiście, przeciwnie, rzecz jasna,
zapewne, określających stosunek mówiącego do treści, np.:
Ależ my, zapewne, powinniśmy brać tego poważnie.
A ty, istotnie, zawsze masz rację.
UWAGA: Jeśli wyrażenia nie są wtrącone, wówczas nie oddziela się ich
przecinkami, np.:
Ty oczywiście zostajesz.
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–– z obu stron wyrażeń wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia, rozpoczynających się od zazwyczaj od wyrazów: czyli, to jest, to znaczy (jeśli
wyrażenie to kończy zdanie, drugi przecinek zastępuje się kropką lub
równoważnym znakiem interpunkcyjnym), np.:
Peron opuszczał piąty, czyli ostatni, wagon.
Spotkanie wyznaczono na drugą, to znaczy przed przerwą.
–– przed wyrażeniami typu na przykład, przynajmniej, chyba, prawdopodobnie, ewentualnie, raczej, jeśli pojawiają się po zapowiedzi jako dopowiedzenia, np.:
Muszę mieć kilka niezbędnych części, to jest kompresor, pompę i wtrysk.
Niektóre wyrazy są nieodmienne, na przykład przysłówki lub spójniki.
UWAGA: Gdy nie ma zapowiedzi przecinka się nie stawia, np.:
Dziecko miało prawdopodobnie pięć lat.
–– z obu stron wyrazów w wołaczu i konstrukcji zawierających wołacz, np.:
Podejdź, babciu, do telefonu.
Mam dla was, drogie panie, dobrą herbatę.
–– po wyrazach ach, hej, halo, o, ho, oj, po których następuje dalsza wypowiedź, np.:
Oj, boję się! Hej, czy mnie słyszysz?
–– z obu stron wyrazów poza zdaniem (m.in. słowem, ściśle, innymi słowy,
krótko) oraz mających formę zdań (m.in. sądzę, przypuszczam, wiadomo,
zdaje się), np.:
Kwiaty, ściślej, kalie są stosowne na cmentarz.
Natomiast Julka, sądzę, zawsze musi jakoś nas zdenerwować.
2. Przecinka nie stawia się:
–– przed spójnikami i, oraz, a (= i), lub, albo, bądź, czy, ani, ni, np.:
Matka i ojciec wciąż nas wychowują.
Mama zabierała piłkę albo rakietki do badmintona.
–– między członami frazeologizmów ze spójnikiem a, np.: tyle a tyle, ten a ten,
to a to oraz m.in. na chybił trafił, rad nierad, chcąc nie chcąc.
Przecinek w wyrażeniach porównawczych

1. Przecinek stawia się przed wyrazem jak wprowadzającym wyliczenia przykładowe, np.:
Kupili takie rzeczy, jak masło, śmietanę, kalafiory.
Najczęściej śpiewają takie pieśni, jak hymn i roty.
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2. Nie umieszcza się przecinka przed konstrukcjami porównawczymi wprowadzonymi przez wyrazy jak, jakby, jako, niż, niby, podobnie jak, np.:
Kopnij piłkę jak najlepiej.
Polacy mają więcej animuszu niż Czesi.
3. Można postawić przecinek w porównaniach typu tak, jak; taki, jaki; tyle
(równie), co, np.:
Jedź tak szybko, jak kierowca zawodowy.
Dostałam tyle pensji, co ty.
Przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie

1. Oddziela się przecinkiem:
–– zdania podrzędne od nadrzędnego bez względu kolejność, np.:
Idę do domu, żeby zjeść.
Kiedy dopłyniecie do brzegu, możecie odpocząć.
Aby trafić do celu, dowiedz się, jak napiąć cięciwę.
–– zdanie podrzędne włączone do zdania nadrzędnego; stawia się wtedy
przecinek z obu stron zdania podrzędnego, np.:
Tu, gdzie stoją drzewa, będą tereny zalewowe.
Ludzie, o których pisano, nie chcą udzielić wywiadu.
–– wypowiedzenia podrzędne bezczasownikowe, imiesłowowy równoważnik
zdania i imiesłowy na -ąc, -łszy, -wszy, np.:
Dawno, bo przeszło od dwóch lat, nie jadał już cukru.
Wyprosiwszy gości, zostali sami.
Idąc chwilę pod wiatr, zmęczył się.
Czytając, przewracał szybko kartki.
UWAGA: Gdy imiesłowowe równoważniki zdania poprzedza spójnik
podrzędny, przecinek stawia się przed tym spójnikiem, np.:
Nie myślał, że wróciwszy z parku, nie zastanie żony w domu.
2. Nie oddziela się przecinkiem:
–– sąsiadujących ze sobą dwóch spójników w zdaniu złożonym podrzędnie, np.:
Politycy wiedzieli, że ponieważ zajęli czwarte miejsce w wyborach, nie będą
tworzyć rządu.
–– sąsiadujących ze sobą spójnika i zaimka względnego, np.:
Wiedz, że kiedy dojedziesz na Hel, masz wysłać mejla.
–– spójników zestawionych (połączeń partykuł, spójników, zaimków i przysłówków ze spójnikami); przecinek stawia się wtedy przed całym wyrażeniem, np.: chyba że, chyba żeby, jako że, dlatego że, jak gdyby, mimo że,
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podczas gdy, podobnie jak, pomimo że, tylko że, tak jak, tam gdzie, tym bardziej że, w miarę jak, zwłaszcza że, zwłaszcza kiedy, zwłaszcza jeżeli itp., np.:
Dokończ sprzątanie, chyba że zjawi się panna Ewa..
Telefon zadzwonił, mimo że jeszcze chwilę temu wydawał się popsuty.
UWAGA: Połączenia przysłówków, zaimków albo wyrażeń przyimkowych
ze spójnikami (typu dlatego że, dopiero gdy, podobnie jak, tak jak, tam gdzie,
tam skąd, to co, w miarę jak, wtedy gdy) oddziela się przecinkiem, gdy
podczas mówienia akcent pada na pierwszy składnik takiego połączenia
i występuje po nim pauza, np.:
Stań tam, gdzie leżą jabłka.
Zrób to tak, jak mówię.
Przecinek w zdaniu złożonym współrzędnie

1. Przecinkiem oddziela się:
–– zdania współrzędne bezspójnikowe, np.:
Idą, czytają, recytują i śpiewają.
–– zdania współrzędne połączone spójnikami przeciwstawnymi (a, ale, lecz,
jednak, natomiast, wszakże, jednakże, przeciwnie), wynikowymi (więc,
przeto, dlatego, zatem, toteż) i synonimicznymi (czyli), np.:
Ja już wróciłem, a ty wciąż jesteś w pracy.
Zdałam egzamin z farmacji, czyli jest już na trzecim roku.
2. Nie oddziela się przecinkiem zdań łącznych, rozłącznych i wyłączających
(i, oraz, tudzież, a, lub, albo, bądź, czy, ani, ni), np.:
Bloki nie zasłaniają górek ani nawet nie dają cienia na podwórko.
Kropka (.)
1. Kropkę stawia się:
–– na końcu wypowiedzenia, które jest jednostką samodzielną lub składnikiem większego tekstu, np.:
Przyjechaliśmy.
Stojąc w kolejce, nie miałem poczucia czasu.
Początek konferencji o 16.
–– między cyframi oznaczającymi godzinę i minutę, np.:
17.41; 19.00;
–– podając pierwsze litery imienia i nazwiska, np.:
J.Z., L.W., O.L.;
48

III. Wybór zasad polskiej interpunkcji

–– po cyfrach oznaczających dzień i miesiąc w zapisie daty, np.:
6.8.14, 01.09.2009 r., 2.05.2013 roku;
UWAGA: Nie należy stawiać kropki, jeżeli nazwa miesiąca zapisana jest
wyrazem lub cyframi rzymskimi, np.:
21 maja 2001, 11 XI 99 r.
–– po liczebnikach porządkowych, np.:
na 5. (piątym) piętrze budynku;
w 3. (trzecim) rozdziale.
UWAGA: Kropkę pomija się najczęściej wtedy, gdy z kontekstu jednoznacznie wynika, że chodzi o liczebnik porządkowy, np.:
Ilustracja znajduje się na 25 stronie w encyklopedii.
2. Kropki nie należy stawiać:
–– po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi, np.: Żyjemy
w XXI w.
–– między składnikami daty, jeśli miesiąc jest pisany wyrazami lub cyfrą
rzymską, np.: 31 maja 1969, 22 III;
–– po liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę, np.: Minęła 5 po
południu.
–– po liczebnikach głównych, np.: 5 dni, 10 godzin, 21 pszczół;
–– po tytułach utworów, książek, artykułów w czasopismach, np.: Potop,
Budowa podmiotu szeregowego, Warsztat dziennikarza prasowego;
–– po napisach na wizytówkach, afiszach, transparentach, szyldach itp., np.:
Jan Majdak
prof. Zuzanna Samciak
Kierownik Zakładu Edukacji
Megaloteria, Kielce, ul. Lecha 15
Średnik (;)
Średnik można postawić:
–– w rozbudowanych wypowiedzeniach między w miarę samodzielnymi
i współrzędnymi pod względem logiczno-składniowym ich jednostkami,
również między zdaniami pojedynczymi i złożonymi, samodzielnymi pod
względem myślowo-pojęciowym, np.:
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Cenił samodzielność w pracy, która była tu szczególnie potrzebna; lubił też
pracowników nieco szalonych.
Podróżowała bardzo dużo, nawet kilka razy w roku; ostatnio wróciła z Jemenu.
–– w rozbudowanych wyliczeniach, zawierających wiele przecinków, np.:
Musiała zabrać różne rzeczy: parasolkę, walizkę, torbę na kosmetyki oraz
paszport; książki oraz programy komputerowe i nawet laptop.
UWAGA: Po średniku dalszą część zdania należy zacząć od małej litery.
Dwukropek (:)
1. Dwukropek stawia się:
–– cytując cudze lub własne słowa, np.:
Piłkarz powiedział: „Wygramy trzema bramkami”.
Dziennikarka zapytała: – Jak mogłaś oszukać staruszkę?
–– podczas wyliczania, jeśli zostało ono poprzedzone zapowiedzią ogólną, np.:
Mam zamiar oglądać w tym roku mecze trzech zespołów: Wisły, Legii i Korony Kielce.
Nad morze zabieram różne ubrania: kurtkę, sweter, krótkie spodenki i dres.
UWAGA: Nie stawia się dwukropka, gdy wyliczenie nie jest poprzedzone określeniem ogólnym lub gdy wymienia się dwa wyrazy połączone
spójnikiem i, np.:
Mam zamiar oglądać w tym roku mecze Wisły, Jagiellonii i Korony Kielce.
Nad morze zabieram kurtkę, sweter, krótkie spodenki i dres.
2. Można postawić dwukropek:
–– jeżeli pierwsza część zdania wyjaśniana jest w drugiej, np.:
Tak trzeba pracować: z energią, ale bez przesady.
–– po wyrażeniach: a mianowicie, jak np., inaczej mówiąc, innymi słowy,
odwrotnie, jednym słowem, np.:
Prosiła, błagała, krzyczała, jednym słowem: zależało jej.
Wielokropek (...)
1. Wielokropka używa się:
–– aby zaznaczyć przerwanie wypowiedzi, najczęściej pod wpływem emocji,
np.:
Ja cię... ja cię muszę zobaczyć.
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–– przed wprowadzeniem wyrazu (wyrazów), którego nie można w określonym kontekście oczekiwać, dla wzmocnienia efektu rozczarowania,
komizmu, ironii itp., np.:
Koń już dobiega do mety, już prawie ją mija... nagle się przewraca! Koniec
marzeń.
2. Wielokropek w nawiasie kwadratowym lub w okrągłym umieszcza się dla
oznaczenia, że w jakimś przytaczanym tekście opuszczono pewien fragment, np.:
Mówił dużo o nadziei, o smutku [...], aż w końcu wszyscy zrozumieli.
Myślnik (–)
1. Myślnika używa się:
–– gdy zastępuje się element, który należałoby w zdaniu powtórzyć, a można
się go domyślić, np.:
Dziewczyny bawią się na podwórku, chłopcy – w ogrodzie.
–– przed uogólnieniem tego, co wcześniej zostało podane w sposób szczegółowy, np.:
Sery, masło, cukier, mąka – wszystko to potrzebne jest do ciasta.
–– przed wyrazami, których wystąpienia odbiorca się nie spodziewa, np.:
Wszyscy już spali, a on – zaczął głośno krzyczeć.
–– na początku każdego dialogu dla oddzielenia słów wypowiadanych przez
postać od słów narratora w utworach artystycznych, np.:
Janek zaczął:
– Mam wam mówić o wojnie...
Słuchacze jeszcze zajmowali miejsca.
–– pomiędzy cyframi wskazującymi na wartość przybliżoną, np.: Byli tak
już 3 – 4 razy.
–– przy wyliczaniu, jeśli każdy wyliczany element pojawia się w nowym
wierszu bez numeracji, np.:
Mam zaplanowane zakupy na urodziny:
– dwie paczki kawy
– trzy napoje
– dwie kostki lodu
– lody waniliowe.
2. Myślnik podwójny stosuje się podczas wydzielenia wyrazów i zdań wtrąconych w tok wypowiedzi, np.:
Kupił – jak się wydaje – mało potrzebne książki.
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UWAGA: W tej funkcji podwójny myślnik jest silniejszym znakiem niż
przecinki, ale słabszym niż nawias.
Znak wykrzyknienia – wykrzyknik (!)
Znak wykrzyknienia (wykrzyknik) można postawić:
–– po wyrazach wykrzyknikowych (np. ach, ciach, trach, oj, halo) i na końcu
wypowiedzeń oznaczających okrzyk, rozkaz, życzenie, podziękowanie
z ekspresywnym nacechowaniem, np.:
Ej!, Oj!, Jak późno!, Jedz natychmiast!, Proszę cię, wyjdź z łazienki!;
–– po wołaczu, np.: Koledzy! Ruszajcie!
UWAGA: W powyższych przykładach wykrzyknik można zastąpić przecinkiem lub kropką, np.:
Oj, jak późno.
Jedz natychmiast.
Oddaje się w ten sposób brak emocji w głosie.
Znak zapytania – pytajnik (?)
1. Znak zapytania (pytajnik) stawia się:
–– na końcu zdań pytających, również zdań wyrażających niepewność, oburzenie, zdziwienie, prośbę, nakaz oraz pytań retorycznych, np.:
Co masz w kieszeni?
Która godzina?
Jak można się spóźnić?
Czy ma pani zegarek?
Czy mógłbyś zdjąć buty, gdy wchodzisz do pokoju?
–– w tytułach prasowych, dzieł itp., szczególnie gdy mają formę rozłączną, np.:
Sukces czy porażka? Wojna czy pokój?
UWAGA: Pytajnik można pominąć, jeśli zdanie ma formę pytania pozornego, np.: Co w trawie piszczy.
2. Pytajnik w zdaniach złożonych stawia się wtedy,:
–– gdy w zdaniu złożonym współrzędnie drugie zdanie składowe jest wprowadzane wyrażeniami ale czy, ale co, ale jak itp., np.:
Mam już dziesięć lat, ale czy można na niego liczyć?
–– gdy zdaniem pytającym jest zdanie nadrzędne, niezależnie od szyku zdań
składowych, np.:
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Czy trzeba mieć las, żeby zbudować drewniany dom? Jeżeli nie ma jeszcze
ósmej, czy zaczną się już lekcje?
UWAGA: Nie stawia się znaku zapytania, jeśli zdaniem pytającym jest
zdanie podrzędne (tzw. pytanie zależne), np.: Nie wiem, czy już pora.
Nawias
1. Rodzaje nawiasów
Zazwyczaj używa się dwóch rodzajów nawiasów:
–– okrągłe – ();
–– kwadratowe – [ ].
Główną funkcją nawiasów jest wyodrębnienie partii pobocznych w stosunku
do tekstu głównego.
2. Nawias okrągły stosuje się:
–– w celu wyodrębnienia wyjaśnień dotyczących tekstu głównego lub wtrąconych do wypowiedzi przykładów, np.:
Niektóre wyrazy w tym zdaniu to rzeczowniki (np. jaskółka, mózg, wróżka).
–– przy zaznaczaniu odnośników bibliograficznych do tekstu, np.:
Podmiot szeregowy w zdaniu nie zawsze stoi przed orzeczeniem (Zbróg
2012:34).
UWAGA: W tej funkcji może również wystąpić nawias kwadratowy.
3. Nawias kwadratowy stosuje się:
–– podając wyjaśnienia pochodzące od autora w cytatach, np.:
Tylko w zdaniu głównym [podmiot – przyp. P.Z.] zgadza się z orzeczeniem
pod względem liczby;
–– podając sposób artykulacji wyrazów, np.: drzwi [wymowa: dżwi, nie: d-żwi].
Cudzysłów
1. Cudzysłów zwykle oznacza się następująco: „ ...”.
2. Cudzysłów stosuje się:
–– podczas podawania tytułów utworów, np.:
Idziemy na nową część„Batmana”.
–– cytując fragmenty tekstów, np.:
Już sam mistrz pisał: „Ile jeszcze nocy nieprzespanych [...]”.
UWAGA: Jeśli przytaczany tekst wyróżniony jest inną czcionką, nie trzeba
podawać go w cudzysłowie.
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–– podczas wyróżniania niektórych nazw własnych, np. przezwisk, pseudonimów, kryptonimów organizacji, jednostek wojskowych itp., np.:
Oddział „Ząb” został otoczony przez hitlerowców.
–– do wyodrębniania nazw firmowych, jeśli występują na końcu wielowyrazowych konstrukcji opisowych, np.:
zegarek marki „Citizen”, pralka marki „Amica”;
–– aby podkreślić ironiczne użycie jakiegoś wyrazu (np. w znaczeniu przeciwnym do utrwalonego w języku), np.:
Ten „strzał stulecia” wylądował jakieś dziesięć metrów od celu.
3. W cudzysłowie nie należy podawać:
–– wyrazów użytych przenośnie lub w znaczeniu potocznym, np.: Łypał na
niego złowrogo.
–– związków frazeologicznych w zdaniach, np.: Przyszedł i pocałować klamkę.
4. Cudzysłów w połączeniu z innymi znakami interpunkcyjnymi
4.1. Jeśli po cytacie w cudzysłowie należy postawić kropkę lub przecinek,
stawia się je zawsze po cudzysłowie zamykającym, np.:
Zawsze warto pamiętać słowa: „Jak ty komu, tak on tobie”.
4.2. Znak zapytania należy stawiać przed cudzysłowem zamykającym, jeśli
odnosi się on do treści zawartej w obrębie cudzysłowu, np.: Wciąż nie umiał
odpowiedzieć na pytanie: „Jak żyć?”.
Jeżeli natomiast pytajnik odnosi się do całego zdania, stawia się go po cudzysłowie zamykającym, np.: Czy wciąż nie wiecie, kto napisał bajkę „Przyjaciele”?
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Budowa artykułu hasłowego i informacje w nim zawarte
aktówka aktówkę, N. aktówką; C.lm. aktówkom

Wyraz hasłowy jest wytłuszczony.

absolutny; absolutni

Po średniku podaje formy
liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników.

aktówka aktówkę, N. aktówką; C.lm. aktówkom

Formy fleksyjne wyrazu
(wymienia się niektóre
trudniejsze z punktu
wiedzenia ortografii formy
wyrazu).

adm. (administracja, administracyjny)

Objaśnienie wyrazu będącego skrótem.

biskup biskupem; biskupów, biskupom (skrót: bp)

Skrót (podawany jest skrót
pełnego wyrazu lub wyrażenia).

AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza) ndm

Pełna postać skrótowca
podawana jest nawiasie.

ach a. ach!

Poprawne warianty postaci wyrazu.

Achil Achilem a. zob. Achilles

Odsyłacz (a. zob. odsyła
do innej poprawnej formy
wyrazu zamieszczonej
w odrębnym haśle).

bez (kwiat) bzem; bzów, bzom

Objaśnienie znaczenia wyrazu (gdy wyrazy mają identyczny zapis, lecz odmienne
znaczenie, podawane jest
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dodatkowo objaśnienie lub
kontekst użycia).

Abchazja Abchazji, Abchazję, Abchazją
    Abchaz; Abchazka; abchaski.

W haśle zawierającym
nazwę geograficzną
podawane są trudniejsze
formy zapisu; pod spodem
wymienia się także nazwy
mieszkańców oraz przymiotnik (o ile używa się
ich w języku polskim).

Albrecht Albrechtem; Albrechtów, Albrechtom

W hasłach zawierających
imiona i nazwiska podaje się
trudniejsze formy zapisu.

Skróty stosowane w słowniku:
a. – albo
zob. – zobacz
ndm – nieodmienny
lp. – liczba pojedyncza
lm. – liczba mnoga
1.os. – pierwsza osoba
3.os. – trzecia osoba
C. – celownik
N. – narzędnik

Słownik poprawnej pisowni polskiej A – Ż

A
a (ar)
A (amper)
Aaron Aaronem
abażur abażurze; abażurów, abażurom
Abchazja Abchazji, Abchazję, Abchazją
Abchaz; Abchazka; abchaski
abolicja abolicji, abolicję, N. abolicją; abolicji, C.lm. abolicjom
abonament abonamentem, abonamencie;
abonamentów, abonamentom
abonent abonentem, abonencie; abonentów, abonentom
aborcja aborcji, aborcję, N. aborcją; aborcji, C.lm. aborcjom
abordaż abordażem; abordażom
Aborygen (pierwotny mieszkaniec Australii; ale: aborygen – pierwotny mieszkaniec jakiegoś kraju, dziś – zwłaszcza
Australii)
aborygeński
abp (arcybiskup) abpa a. abp., abpie a. abp.;
abpi a. abp abp, abpów a. zob. arcybp
Abraham Abrahamem
absencja absencji, absencję, N. absencją;
absencji, C.lm. absencjom
absolutny; absolutni
absolwent absolwentem, absolwencie; absolwentów, absolwentom
abstrakcja abstrakcji, abstrakcję, N. abstrakcją; abstrakcji, C.lm. abstrakcjom

abstynent abstynentem, abstynencie; abstynentów, abstynentom
absurd absurdem; absurdów,
absurdom
ach a. ach!
Achilles Achillesem a. zob. Achil
Achil Achilem a. zob. Achilles
achromatyczny
a conto
acykliczny
acz
A.D. (Anno Domini – Roku Pańskiego)
ad acta (skrót: aa)
adadżio ndm a. adadżia, adadżiem a. zob.
adagio
adagio ndm a. adagia, adagiem a. zob.
adadżio
adekwatny
ad hoc
adieu a. adieu!
adiunkt adiunktem; adiunktów, adiunktom
adiutant adiutantem, adiutancie; adiutantów, adiutantom
adm. (administracja, administracyjny)
adopcja adopcji, adopcję, N. adopcją; adopcji, C.lm. adopcjom
adopcyjno-opiekuńczy (adopcyjny i opiekuńczy)
Adrian Adrianem; Adrianów, Adrianom
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Adriana

Adriana Adrianę, N. Adrianą; C.lm. Adrianom a. zob. Adrianna
Adrianna Adriannę, N. Adrianną; C.lm.
Adriannom a. zob. Adriana
Adriatyk Adriatykiem
adriatycki
A-dur
adwent adwentem, adwencie; adwentów,
adwentom
adwersarz adwersarzem; adwersarzom
aerobik aerobikiem
aerodynamiczny
aeroklub aeroklubem; aeroklubów, aeroklubem
aeroplan aeroplanem; aeroplanów, aeroplanom
afazja afazji, afazję, afazją
aferzysta aferzystę, N. aferzystą; C.lm. aferzystom
Afganistan Afganistanem
Afgańczyk a. Afgan; Afganka; afgański
afront afrontem, afroncie; afrontów,
afrontom
Afryka Afrykę, Afryką
Afrykanin a. Afrykańczyk; Afrykanka;
afrykański
AGD (artykuły gospodarstwa domowego)
a. agd.
agencja agencji, agencję, N. agencją; agencji, C.lm. agencjom
agenda agendzie, agendę, N. agendą; C.lm.
agendom
agent agentem, agencie; agentem, agentom
AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza) ndm
agonia agonii, agonię, agonią
agrafka agrafkę, N. agrafką; C.lm. agrafkom
agresja agresji, agresję, N. agresją; agresji,
C.lm. agresjom
agroturystyka agroturystykę, agroturystyką
aha a. aha!
ahistoryczny
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ahoj!
AIDS ndm a. AIDS-em, AIDS-ie a. aids
aidsem, aidsie
aikido ndm
airbus airbusem; airbusów, airbusom
aj a. aj!
ajencja ajencji, ajencję, N. ajencją; ajencji,
C.lm. ajencjom
ajent ajentem, ajencie; ajentów, ajentom
Ajschylos Ajschylosem
AK (Armia Krajowa) ndm
akacja akacji, akację, N. akacją; akacji,
C.lm. akacjom
akademia akademii, akademię, N. akademią; akademii, C.lm. akademiom
akcent akcentem, akcencie; akcentów,
akcentom
akcesoria akcesoriów, akcesoriom
akcja akcji, akcję, N. akcją; akcji, C.lm.
akcjom
akcjonariusz akcjonariuszem; akcjonariuszom
akompaniament akompaniamentem,
akompaniamencie
akowiec akowcem, akowców, akowcom
a. AK-owiec
akowski a. AK-owski
aksjologia aksjologii, aksjologię, aksjologią
aktorstwo aktorstwem
aktówka aktówkę, N. aktówką; C.lm. aktówkom
akupunktura akupunkturę, akupunkturą,
akupunkturze
akurat
akwalung akwalungiem; akwalungów,
akwalungom
akwarela akwareli, akwarelę, N. akwarelą;
akwareli a. akwarel C.lm. akwarelom
akwarium lp. ndm; akwaria, akwariów,
C.lm. akwariom
akwedukt akweduktem; akweduktów,
akweduktom

amperogodzina

akwen akwenem; akwenów, akwenom
akwizycja akwizycji, akwizycję, akwizycją
Aladyn Aladynem
Albania Albanii, Albanię, Albanią
Albańczyk; Albanka; albański
Albrecht Albrechtem; Albrechtów, Albrechtom
album albumem; albumów, albumom
alchemia alchemii, alchemię, alchemią
aldehyd aldehydem; aldehydów, aldehydom
aleby
alegoria alegorii, alegorię, N. alegorią;
alegorii, C.lm. alegoriom
aleja alei, aleję, N. aleją; alei a. alej, C.lm.
alejom
alergia alergii, alergię, N. alergią; alergii,
C.lm. alergiom
ależ
ależby
ależ
Algieria Algierii, Algierią, Algierię
Algierczyk; Algierka; algierski
alias
Ali Baba Ali Babę, Ali Babą
Alicja Alicji, Alicję, N. Alicją; C.lm. Alicjom
alimenty alimentów, alimentom
alkaloid alkaloidem; alkaloidów, alkaloidom
alkohol alkoholem; alkoholom
alkoholizm alkoholizmem, alkoholizmie
Allach Allachem a. zob. Allah
Allah Allahem a. zob. Allach
allegretto ndm a. alegrettem, alegretcie
allegro ndm a. allegrem, allegrze
alleluja ndm
almanach almanachem; almanachów, almanachom
alotropia alotropii, alotropię, alotropią
Alpy Alpom
alpejski

altruizm altruizmem, altruizmie
aluzja aluzji, aluzję, N. aluzją; aluzji, C.lm.
aluzjom
amant amantem, amancie; amantów,
amantom
Amazonia Amazonii, Amazonię, Amazonią
amazoński
ambicja ambicji, ambicję, N. ambicją; ambicji, C.lm. ambicjom
ambrozja ambrozji, ambrozję, ambrozją
Ambroży Ambrożym; Ambrożych
ambulans ambulansem, ambulansie; ambulansów, ambulansom
ambulatorium lp. ndm; ambulatoria, ambulatoriów, ambulatoriom
Amelia Amelii, Amelię, N. Amelią; C.lm.
Ameliom
Ameryka Amerykę, N. Ameryką; C.lm.
Amerykom
Amerykanin; Amerykanka; amerykański
amfetamina amfetaminę, amfetaminą
amfibia amfibii, amfibię, N. amfibią; amfibii, C.lm. amfibiom
amfiteatr amfiteatrem, amfiteatrze; amfiteatrów, amfiteatrom
amfora amforę, N. amforą; C.lm. amforom
Amicis (Edmund) Edmundem de Amicisem
amnestia amnestii, amnestię, N. amnestią;
amnestii, C.lm. amnestiom
amnestyjny
amnezja amnezji, amnezję, amnezją
a-moll
amoniak amoniakiem
Ampère (André Marie) André (a. Andrégo)
Marie Ampère’a, André (a. Andrém) Marie Ampère’em, André (a. Andrém) Marie
Ampèrze
amperogodzina amperogodzinę, N. amperogodziną; C.lm. amperogodzinom
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amperomierz

amperomierz amperomierzem; amperomierzom
amplituda amplitudę, N. amplitudą;C.lm.
amplitudom
amunicja amunicji, amunicję, amunicją
anachronizm anachronizmem, anachronizmie
analfabetyzm analfabetyzmem, analfabetyzmie
analogia analogii, analogię, N. analogią;
analogii, C.lm. analogiom
anarchia anarchii, anarchię, anarchią
Anastazja Anastazji, Anastazję, N. Anastazją; C.lm. Anastazjom
anatomia anatomii, anatomię, anatomią
Andersen (Hans Christian) Hansem Christianem Andersenem
android androidem; androidów, androidom
andrus andrusem; andrusów, andrusom
andrut andrutem; andrutów, andrutom
Andrzej Andrzejem; Andrzejów, Andrzejom
Andy Andów, Andom
andyjski
aneksja aneksji, aneksję, N. aneksją; C.lm.
aneksjom
anemia anemii, anemię, anemią
anestezjologia anestezjologii, anestezjologię, anestezjologią
angaż angażem; angażom
angielskojęzyczny
angielszczyzna angielszczyźnie, angielszczyznę, angielszczyzną
anglo-amerykański
anglojęzyczny
anglosaski
ani be, ani me
ani chybi
animozja animozji, animozję, N. animozją; C.lm. animozjom
ani mru-mru
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anion anionem; anionów, anionom
ani razu
ani razu by
ani rusz
aniżeli
aniżeliby
Anno Domini (skrót: A.D.)
anomalia anomalii, anomalię, N. anomalią; anomalii, C.lm. anomaliom
anons anonsu, anonsie; anonsów, anonsom
ansambl ansamblem; ansamblom
Antarktyda Antarktydę, Antarktydą
antarktydzki
Antarktyka Antarktykę, Antarktyką
antarktyczny
antidotum lp. ndm; antidotów, antidotom
antologia antologii, antologię, N. antologią; antologii, C.lm. antologiom
antropologia antropologii, antropologię,
antropologią
antybiotyk antybiotykiem; antybiotyków,
antybiotykom
antybohater antybohaterem, antybohaterze; antybohaterów, antybohaterom
antychryst antychrystem; antychrystów,
antychrystom
antyfaszystowski
antyhitlerowski
antykomunizm antykomunizmem, antykomunizmie
antykwariat antykwariatem; antykwariatów, antykwariatom
antykwariusz antykwariuszem; antykwariuszom
antypatia antypatii, antypatię, N. antypatią; apatii, C.lm. antypatiom
antypody antypodów, antypodom
a nużby
a nuże!
anyż anyżem; anyżów, anyżom
apanaż apanażem; apanażom

a sio!

apartament apartamentem, apartamencie;
apartamentów, apartamentom
apartheid apartheidem
apatia apatii, apatią, apatią
aperitif aperitifem
aplauz aplauzem
apogeum lp. ndm; apogea, apogeów, apogeom
Apollo Apollina a. Apolla, Appolinem
a. Apollem
a priori
a propos
a psik!
aptekarz aptekarzem; aptekarzom
Arab Arabka; arabski
Arabia Saudyjska Arabię Saudyjską, Arabią Saudyjską
Saudyjczyk; Saudyjka; saudyjski
arachidy arachidów, arachidom
aranżacja aranżacji, aranżację, N. aranżacją; aranżacji, C.lm. aranżacjom
arbitraż arbitrażem
archaiczny; archaiczni
archaizm archaizmem, archaizmie; archaizmów, archaizmom
archanioł archaniołem, archaniele; archaniołów, archaniołom
archeologia archeologii, archeologię, archeologią
archetyp archetypem; archetypów, archetypom
Archimedes Archimedesem
archipelag archipelagiem; archipelagów,
archipelagom
architekt architektem; architektów, architektom
architektura architekturze, architekturę,
architekturą
archiwalia archiwaliów, archiwaliom
archiwum lp. ndm; archiwów, archiwom
arcybiskup arcybiskupem; arcybiskupów,
arcybiskupom (skrót: abp a. arcybp)

arcybp (arcybiskup) arcybpa a. arcybp.,
arcybpie a. arcybp.; arcybpi a. arcybp arcybp, arcybpów a. zob. abp
arcyciekawy; arcyciekawi
arcymistrz arcymistrzem; arcymistrzów,
arcymistrzom
areopag areopagiem; areopagów, areopagom
argument argumentem, argumencie; argumentów, argumentom
aria arii, arię, N. arią; arii, C.lm. ariom
Ariadna Ariadnę, Ariadną
Arkadiusz Arkadiuszem; Arkadiuszów,
Arkadiuszom
Arktyka Arktykę, Arktyką
arktyczny
arlekin arlekinem; arlekinów, arlekinom
Armenia Armenii, Armenię, Armenią
Ormianin (mężczyzna narodowości
ormiańskiej) a. Armeńczyk (obywatel
Armenii); Ormianka (kobieta narodowości ormiańskiej) a. Armenka (obywatelka Armenii); ormiański (odnoszący się do Ormian, np.: naród, zwyczaje);
armeński (odnoszący się do Armenii,
np. rząd)
aronia aronii, aronię, N. aronią; aronii,
C.lm. aroniom
arras arrasem; arrasów, arrasom (ale: miasto Arras)
art déco
arteria arterii, arterię, N. arterią; arterii,
C.lm. arteriom
artyleria artylerii, artylerię, artylerią
artylerzysta artylerzystę, N. artylerzystą;
artylerzystów, C.lm. artylerzystom
arytmia arytmii, arytmię, arytmią
As-dur
asceta ascetę, N. ascetą; ascetów, C.lm.
ascetom
asceza ascezę, ascezą
a sio!
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as-moll

as-moll
asonans asonansem, asonansie; asonansów, asonansom
asparagus asparagusem; asparagusów,
asparagusom
aspirant aspirantem, aspirancie; aspirantów, aspirantom
asteroida asteroidę, N. asteroidą; C.lm.
asteroidom
astrologia astrologii, astrologię, astrologią
astronauta astronaucie, astronautę, N. astronautą; astronautów, C.lm. astronautom
astronomia astronomii, astronomię, astronomią
asystent asystentem, asystencie; asystentów, asystentom
a także
ateizm ateizmem, ateizmie
atelier ndm
atoli
atrament atramentem, atramencie; atramentów, C.lm. atramentom
attache ndm
au!
audiencja audiencji, audiencję, N. audiencją; audiencji, C.lm. audiencjom
audio-wideo ndm
audiowizualny
audycja audycji, audycję, N. audycją; audycji, C.lm. audycjom
Augiasz Augiaszem
August Augustem; Augustów, Augustom
aukcja aukcji, aukcję, N. aukcją; aukcji,
C.lm. aukcjom
aula auli, aulę, N. aulą; auli, C.lm. aulom
aura aurze, aurę, aurą
Aurelia Aurelii, Aurelię, N. Aurelią; C.lm.
Aureliom
aureola aureoli, aureolę, N. aureolą; aureoli, C.lm. aureolom
Australia Australii, Australię, Australią
Australijczyk; Australijka; australijski
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Austria Austrii, Austrię, Austrią
Austriak; Austriaczka; austriacki
Austro-Węgry Austro-Węgrom, Austro-Węgrzech
austro-węgierski
autentyczny; autentyczni
auto autem; autom
autoalarm autoalarmem; autoalarmów,
autoalarmom
autobiografia autobiografii, autobiografię, N. autobiografią; autobiografii, C.lm.
autobiografiom
autobus autobusem; autobusów, autobusom
autocasco ndm
autoironia autoironii, autoironię, autoironią
autonaprawa autonaprawę, autonaprawą
autoreklama autoreklamę, autoreklamą
autor autorem, autorze; autorów, autorom
autostop autostopem
autyzm autyzmem, autyzmie
awans awansie
AWF (Akademia Wychowania Fizycznego)
ndm a. AWF-u, AWFie
a więc
awista ndm a. zob. a vista
a vista ndm a. zob. awista
azalia azalii, azalię, N. azalią; azalii, C.lm.
azaliom
azaliby
azaliż
Azerbejdżan Azerbejdżanem
Azer (mężczyzna narodowości azerskiej) a. Azerbejdżanin (obywatel
Azerbejdżanu); Azerka (kobieta narodowości azerskiej) a. Azerbejdżanka
(obywatelka Azerbejdżanu); azerbejdżański (odnoszący się do Azerbejdżanu, np. parlament); azerski (odnoszący
się do Azerów, np. tradycje)
Azja Azji, Azję, Azją
Azjata; Azjatka; azjatycki

barakuda

AZS (Akademickie Zrzeszenie Sportowe)
AZS-em, AZS-ie a. ndm
aż
ażby
aż do
ażeby
aż nadto
ażurowy

B
B (bor – pierwiastek chem.; bajt)
b (bar – jednostka fiz.; bit)
b. (bardzo; były)
ba a. ba!
babcia babcię, N. babcią; C.lm. babciom
babka babkę, N. babką; C.lm. babkom
babysitterka babysitterkę, N. babysitterką;
C.lm. babysitterkom
bach a. bach!
Bachus Bachusem
bacówka bacówkę, N. bacówką; C.lm. bacówkom
badminton
bagaż bagażem; bagaży a. bagażów, bagażom
bagażówka bagażówkę, N. bagażówką;
C.lm. bagażówkom
bahama yellow (kolor) ndm
bajarz bajarzem; bajarzom
bajdurzyć 1.lp. bajdurzę, 3.lm. bajdurzą
bajkopisarz bajkopisarzem; C.lm. bajkopisarzom
bajt (skrót: B) bajtem; bajtów, bajtom
bakalie bakalii, bakaliom
bakłażan bakłażanem; bakłażanów, bakłażanom
bakteria bakterii, bakterię, N. bakterią;
bakterii, C.lm. bakteriom
bakteriobójczy
baldachim baldachimem; baldachimów,
baldachimom

baletmistrz baletmistrzem; baletmistrzów,
baletmistrzom
balia balii, balię, N. balią; balii, C.lm. baliom
ballada balladę, N. balladą; C.lm. balladom
Balzac (Honoré de Balzac) Honoré de
Balzackiem a. zob. Balzak
Balzak (Honoriusz Balzak) Honoriuszem
Balzakiem a. zob. Balzac
bałaganiarstwo bałaganiarstwem
bałaganiarz bałaganiarzem; bałaganiarzom
bałtycki
bałtycko-słowiański
bałwochwalstwo bałwochwalstwem
bandaż bandażem; bandażów, bandażom
bandżo ndm
bank bankiem; banków, bankom
bankier bankierem, bankierze; bankierów,
bankierom
banknot banknotem; banknotom, banknotów
bankomat bankomatem; bankomatów,
bankomatom
baobab baobabem; baobabów, baobabom
barachło barachłem
barakuda barakudę, N. barakudą; C.lm.
barakudom a. zob barrakuda
baraż barażem; baraży a. barażów, barażom
Barbarossa (Fryderyk) Barbarossie, Barbarossę, Barbarossą
barbarzyństwo barbarzyństwem
Barbórka (święto górnicze; imię zdrobniałe) Barbórkę, N. Barbórką; C.lm. Barbórkom
bariera barierę, N. barierą; C.lm. barierom
barłóg barłogiem; barłogów, barłogom
barok barokiem a. Barok
baronostwo baronostwem
barrakuda barrakudę, N. barrakudą; C.lm.
barrakudom a. zob. barakuda
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bartnictwo

bartnictwo bartnictwem
baseball baseballem a. zob. bejsbol
baseballista baseballistę, N. baseballistą;
baseballistów, C.lm. baseballistom a. zob.
bejsbolista
BASIC (język programowania) BASIC-a,
BASIC-iem a. zob. Basic
Basic Basica, Basikiem a. zob. BASIC
basketball basketballem
bastion bastionem; bastionów, bastionom
batalia batalii, batalię, N. batalią; batalii,
C.lm. bataliom
batalion batalionem; batalionów, batalionom
bateria bakterii, bakterię, N. bakterią; bakterii, C.lm. bakteriom
bateriowo-sieciowy
Batory Batoremu
Baudelaire (Charles) Charles’a Baudelaire’a,
Charles’em Baudelaire’em, Charles’u Baudelairze
bawół bawołem; bawołów, bawołom
bazylia bazylii, bazylię, N. bazylią; bazylii,
C.lm. bazyliom
bażant bażantem, bażancie; bażantów,
bażantom
bąbelek bąbelkiem; bąbelków, bąbelkom
bączek bączkiem; bączków, bączkom
bądź
bądź co bądź
bąk bąkiem; bąków, bąkom
bąknąć bąknę, bąkną; bąknął, bąknęła,
bąknęli
BCh (Bataliony Chłopskie) ndm
bd a. bdb (bardzo dobry, bardzo dobrze)
b.d. (bez daty)
bdb a. bd (bardzo dobry, bardzo dobrze)
B-dur
beatyfikacja beatyfikacji, beatyfikację, N. beatyfikacją; beatyfikacji, C.lm. beatyfikacjom
Beaufort skala Beauforta
Beatrycze a. Beatriks ndm
bebechy bebechów, bebechom
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Beduin; Beduinka; beduiński
Beckett (Samuel) Beckettem, Becketcie
Beethoven (Ludwig a. Ludwik van Beethoven) van Beethovenem
bejsbol bejsbolem a. zob. baseball
bejsbolista bejsbolistę, N. bejsbolistą;
bejsbolistów, C.lm. bejsbolistom a. zob.
baseballista
bekhend bekhendem; bekhendów, bekhendom
Belgia Belgii, Belgię, Belgią
Belg; Belgijka; belgijski
bemol bemolem; bemoli, bemolom
beneficjent beneficjentem, beneficjencie;
beneficjentów, beneficjentom
benzyna benzynę, benzyną
beri-beri ndm
Berkeley (George) George’em Berkeleyem
bermudy (szorty) bermudów, bermudom
Bernadeta Bernadecie, Bernadetę, N. Bernadetą; C.lm. Bernadetom a. zob. Bernadetta
Bernadetta Bernadetcie, Bernadettę,
N. Bernadettą; C.lm. Bernadettom a. zob.
Bernadeta
Bernard Bernardem; Bernardów, Bernardom
Beskid Beskidem; Beskidy, Beskidów, Beskidom
beskidzki
bessa bessie, bessę, bessą
bestia bestii, bestię, N. bestią; bestii, C.lm.
bestiom
bestialstwo bestialstwem; bestialstwom
bestseler bestselerem, bestselerze; bestselerów, bestselerom a. zob. bestseller
bestseller bestsellerem, bestsellerze; bestsellerów, bestsellerom a. zob. bestseler
beta-karoten beta-karotenem
Betlejem ndm
betlejemski
betoniarz-zbrojarz betoniarzem-zbrojarzem; betoniarzom-zbrojarzom

bieżnia

bez (kwiat) bzem; bzów, bzom
bez (kogoś, czegoś)
bezalkoholowy
bezapelacyjny
bezawaryjny
bezbożnik bezbożnikiem; bezbożników,
bezbożnikom
bezcłowy
bezczelny; bezczelni
bezcześcić bezczeszczę, bezczeszczą
bezczynnie
bezdroże bezdrożem; bezdrożom
beze mnie
bezhołowie bezhołowiem
bez mała
bezmózgowiec bezmózgowcem; bezmózgowców, bezmózgowcom
bez ogródek
bez pamięci
bezpański; bezpańscy
bezpieczeństwo bezpieczeństwem
bezpiecznie
bez przerwy
bez reszty
bezrękawnik bezrękawnikiem; bezrękawników, bezrękawnikom
bezruch bezruchem
bezrybie bezrybiem
bezsens bezsensem; bezsensów, bezsensom
bezsensowny; bezsensowni
bez sensu
bez zasad
bezzasadny
bezzwłocznie
bez zwłoki
beż beżem; beżów, beżom
bęben bębnem; bębnów, bębnom
bęc a. bęc!
bęcwał bęcwałem; bęcwałów, bęcwałom
BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej)
BGŻ-etem, BGŻ-ecie a. ndm
BHP a. bhp (bezpieczeństwo i higiena pracy)

Biała Podlaska Białą Podlaską
bialski a. bialskopodlaski
biało-czarny (biały i czarny)
biało-czerwony (biały i czerwony)
Białostocczyzna Białostocczyznę, Białostocczyzną
Białowieża Białowieżę, Białowieżą
białowieski
Białostockie (region) Białostockiem
białowłosy; białowłosi
biały; biali
Białystok Białymstokiem
białostoczanin; białostoczanka; białostocki
biatlon biatlonem
Biblia Biblii, Biblię, N. Biblią; Biblii, C.lm.
Bibliom
biblia (książka dużych rozmiarów) biblii,
biblię, N. biblią; biblii, C.lm. bibliom
biblijny; biblijni
bibliografia bibliografii, bibliografię, N. bibliografią; bibliografii, C.lm. bibliografiom
biblioteka bibliotekę, N. biblioteką; C.lm.
bibliotekom
bibliotekarz bibliotekarzem; bibliotekarzom
bibuła bibułę, N. bibułą; C.lm. bibułom
biceps bicepsem; bicepsów, bicepsom
biedactwo biedactwem; biedactwom
bieg biegiem; biegów, biegom
biegnąć a. biec biegnę, biegną
biegun biegunem; biegunów, biegunom
Bielsko-Biała Bielsko-Białą, Bielskiem-Białą
bielszczanin; bielszczanka; bielski a. bielsko-bialski
biennale ndm
bierzmowanie bierzmowaniem; bierzmowaniom
Bieszczady Bieszczad a. Bieszczadów
bieszczadzki
bieżący
bieżnia bieżni, bieżnię, N. bieżnią; bieżni,
C.lm. bieżniom
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bieżnik

bieżnik bieżnikiem; bieżników, bieżnikom
big-band big-bandem, big-bandzie; big-bandów, big-bandom
bigbit bigbitem
bilans bilansem, bilansie; bilansów, bilansom
bilard bilardem; bilardów, bilardom
bilion bilionem; bilionów, bilionom
billing billingiem; billingów, billingom
biochemia biochemii, biochemię, biochemią
biodro biodrem, biodrze; C.lm. biodrom
bioelektryczny
bioenergia bioenergii, bioenergię, bioenergią
bioenergoterapeuta bioenergoterapeutę,
N. bioenergoterapeutą; bioenergoterapeutów, C.lm. bioenergoterapeutom
biografia biografii, biografię, N. biografią;
biografii, C.lm. biografiom
biologia biologii, biologię, biologią
bioprąd bioprądem; bioprądów, bioprądom
biorytm biorytmem; biorytmów, biorytmom
biskup biskupem; biskupów, biskupom
(skrót: bp)
biskupstwo biskupstwem; biskupstwom
bitwa bitwę, N. bitwą; C.lm. bitwom
biuletyn biuletynem; biuletynów, biuletynom
biuro biurem, biurze; biurom
Bizancjum ndm
Bizantyjczyk a. Bizantyńczyk; Bizantyjka; bizantyjski a. bizantyński
Bizet (Georges) Georges’em Bizetem,
Georges’u Bizecie
biznesmen biznesmenem; biznesmenów,
biznesmenom
biznesplan biznesplanem; biznesplanów,
biznesplanom
bizneswoman ndm
biżuteria biżuterii, biżuterię, biżuterią
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blacha blasze, blachę, N. blachą; C.lm.
blachom
blacharz blacharzem; blacharzom
blacharz dekarz blacharzem dekarzem;
blacharzom dekarzom
blachowkręt blachowkrętem; blachowkrętów, blachowkrętom
bladoniebieski
bladożółty
blamaż blamażem
blednąć blednę, bledną; bladł a. blednął,
a. bladnął; bladła a. bledła
blef blefem
blichtr blichtrem, blichtrze
blisko
bliźnięta bliźniąt, bliźniętom
bliżej
bliższy; bliżsi
blond ndm
blues bluesem
bluesman bluesmanem; bluesmanom
bluszcz bluszczem; bluszczom
bluźnierstwo bluźnierstwem; bluźnierstwom
bł. (błogosławiony)
błahy
błazeństwo błazeństwem; błazeństwom
Błażej Błażejem; Błażejów, Błażejom
błąd błędem; błędów, błędom
błądzić błądzę, błądzą; błądź
błąkać się błąkam się, błąkają się
błędny; błędni
błękit błękitem; błękitów, błękitom
błękitnooki; błękitnoocy
błogosławieństwo błogosławieństwem;
błogosławieństwom
błysnąć błysnę, błysną; błysnął, błysnęła
a. błysła, błysnęli
błyszczący
bm. (bieżącego miesiąca)
b-moll
boa dusiciel boa dusicielem; boa dusicieli,
boa dusicielom

bór

boazeria boazerii, boazerię, N. boazerią;
boazerii, C.lm. boazeriom
Boccaccio (Giovanni) Giovannim Boccacciem
bochenek bochenkiem; bochenków, bochenkom
boćwina boćwinę, boćwiną a. zob. botwina
bodajże (pewnie, podobno)
bodaj że (ze spójnikiem że)
bogactwo bogactwem; bogactwom
Bogarodzica Bogarodzicę, Bogarodzicą
a. zob. Bogurodzica
Bogdan Bogdanem; Bogdanów, Bogdanom a. zob. Bohdan
bogobojny; bogobojni
Bogurodzica Bogurodzicę, Bogurodzicą
a. zob. Bogarodzica
Bogumił Bogumiłem; Bogumiłów, Bogumiłom
Bogusław Bogusławem; Bogusławów, Bogusławom
bohater bohaterem, bohaterze; bohaterów,
bohaterom
bohaterstwo bohaterstwem
Bohdan Bohdanem; Bohdanów, Bohdanom a. zob. Bogdan
bohema bohemę, bohemą
bohomaz bohomazem; bohomazów, bohomazom
boisko boiskiem; boiskom
boja boi, boję, N. boją; boi, C.lm. bojom
bojówka bojówkę, N. bojówką; C.lm. bojówkom
bokobrody bokobrodów, bokobrodom
boks boksem; boksy, boksów
bolero bolerem, bolerze; bolerom a. ndm
Bolesław Bolesławem; Bolesławów, Bolesławom
bolid bolidem; bolidów, bolidom
Boliwia Boliwii, Boliwię, Boliwią
Boliwijczyk; Boliwijka; boliwijski
bomba bombę, N. bombą; C.lm. bombom

bombka bombkę, N. bombką; C.lm. bombkom
Bonaparte (Napoleon) Bonapartem
bonsai a. bonzai ndm
bon ton
bonzai a. bonsai ndm
boogie-woogie ndm
bookmaker bookmakerem, bookmakerze; bookmakerów, bookmakerom a. zob.
bukmacher
boom boomem
BOR (Biuro Ochrony Rządu) BOR-em,
BOR-ze a. ndm
bordo (kolor, wino)
Bornholm Bornholmem
bornholmski
borówka borówkę, N. borówką; C.lm. borówkom
boss bossem, bossie; bossów, bossom
bossa nova bossa novę, bossa novą
Bośnia i Hercegowina Bośnię i Hercegowinę, Bośnią i Hercegowiną
Botticelli (Sandro) Sandro Botticellemu
botwina botwinę, N. botwiną; C.lm. botwinom a. zob. boćwina
Boy-Żeleński (Tadeusz) Boyem-Żeleńskim
bożek bożkiem; bożków, bożkom
Bożena Bożenę, N. Bożeną; C.lm. Bożenom
Boże Narodzenie Bożego Narodzenia
bożnica bożnicę, N. bożnicą; C.lm. bożnicom a. zob. bóżnica
bożyszcze bożyszczem; bożyszczom
bób bobem
bóbr (zwierzę) bobrem, bobrze; bobrów,
bobrom
Bóg (w religiach monoteistycznych) Bogiem
bóg (w religiach politeistycznych) boga;
bogów, bogom
bój bojem; bojów, bojom
ból bólem; bólów, bólom
bór borem, borze; borów, borom
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bóstwo

bóstwo bóstwem; bóstwom
bóść bodę, bodą; bódź
bóżnica bóżnicę, N. bóżnicą; C.lm. bóżnicom a. zob. bożnica
bp (biskup) bpa, bpowi, bpem, bpie; bpi
a. bp bp, bpów, bpom, bpami
br. (bieżącego roku)
b.r. (bez roku, brak roku)
bractwo bractwem; bractwom
Braille (Louis) Louis a. Louisa Braille’a,
Louis a. Louisem Braille’em
bramkarz bramkarzem; bramkarzom
bramkostrzelny; bramkostrzelni
bransoleta bransoletę, N. bransoletą; C.lm.
bransoletom
branża branżę, N. branżą; C.lm. branżom
bratobójstwo bratobójstwem
brawura brawurze, brawurę, brawurą
brąz brązem; brązów, brązom
brązownictwo brązownictwem
breakdance breakdance’em, breakdansie
a. ndm
Breughel (Piotr a. Pieter) Breughlem a. zob.
Bruegel
brew brwi, N. brwią; brwi, C.lm. brwiom
brewerie brewerii, breweriom
brie ndm
brnąć brnę, brną; brnął, brnęła, brnęli
brodawka brodawkę, N. brodawką; C.lm.
brodawkom
brontozaur brontozaurem, brontozaurze;
brontozaurów, brontozaurom
broń Boże
broszura broszurze, broszurę, N. broszurą;
C.lm. broszurom
bród (w rzece) brodem
bródka bródkę, N. bródką; C.lm. bródkom
brud brudem; brudów, brudom
bruderszaft bruderszaftem; bruderszaftów,
bruderszaftom
brudnopis brudnopisem; brudnopisów,
brudnopisom
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brudny
brudzić brudzę, brudzą; brudź
Bruegel (Piotr a. Pieter) Brueglem a. zob.
Breughel
bruk brukiem
brukiew brukwi, N. brukwią; C.lm. brukwiom
brulion brulionem; brulionów, brulionom
brunet brunetem; brunetów, brunetom
Bruno Brunonem; Brunonów a. zob. Brunon
Brunon Brunonem; Brunonów, Brunonom a. zob. Bruno
brutal brutalem; brutali a. brutalów, brutalom
brutto ndm
bruzdka bruzdkę, N. bruzdką; C.lm.
bruzdkom
brydż brydżem
brydżysta brydżystę, N. brydżystą; brydżystów, C.lm. brydżystom
Brytania Brytanii, Brytanię, Brytanią
Brytyjczyk; Brytyjka; brytyjski
brytfanna brytfannie, brytfannę, N. brytfanną; C.lm. brytfannom
brzana brzanę, N. brzaną; C.lm. brzanom
brzask brzaskiem; brzasków, brzaskom
brzdąc brzdącem; brzdąców, brzdącom
brzdęk brzdękiem; brzdęków, brzdękom
brzemię brzemieniem; brzemionom
brzeszczot brzeszczotem; brzeszczotów,
brzeszczotom
Brześć Brześciem
brześcianin; brześcianka; brzeski
brzęk brzękiem; brzęków, brzękom
brzmieć brzmią
brzoskwinia brzoskwini, brzoskwinię,
N. brzoskwinią; C.lm. brzoskwiniom
brzoza brzozę, N. brzozą; brzóz C.lm.
brzozom
brzózka brzózkę, N. brzózką; C.lm. brzózkom

Byron

brzuch brzuchem; brzuchów, brzuchom
brzydactwo brzydactwem; brzydactwom
brzydki; brzydcy
brzydko
brzydnąć brzydnę, brzydną; brzydł a. brzydnął, brzydła, brzydli
brzydula brzyduli, brzydulę, N. brzydulą;
C.lm. brzydulom
brzydzić się brzydzę się, brzydzą się;
brzydź się
brzytewka brzytewkę, N. brzytewką; C.lm.
brzytewkom
brzytwa brzytwę, N. brzytwą; C.lm. brzytwom
bubel bublem; bubli, bublom
buch!
buchnąć buchnę, buchną; buchnął, buchnęła, buchnęli
Budapeszt Budapesztem
budapeszteńczyk a. budapesztańczyk;
budapesztenka a . budapesztanka; budapeszteński a. budapesztański
Budda Buddę, Buddą, Buddzie
budka budkę, N. budką; C.lm. budkom
budownictwo budownictwem
budulec budulcem
budżet budżetem; budżetów, budżetom
budżetówka budżetówkę, budżetówką
bufon bufonem; bufonów, bufonom
bufor buforem, buforze; buforów, buforom
Bug Bugiem
bużański
buhaj buhajem; buhajów, buhajom
bukiet bukietem; bukietów, bukietom
bukmacher bukmacherem, bukmacherze; bukmacherów, bukmacherom a. zob.
bookmaker
bukszpan bukszpanem; bukszpanów,
bukszpanom
buldog buldogiem; buldogów, buldogom
buldożer buldożerem, buldożerze; buldożerów, buldożerom

bulimia bulimii, bulimię, bulimią
bulion bulionem; bulionów, bulionom
bulterier bulterierem, bulterierze; bulterierów, bulterierom
bum-cyk-cyk
bumelanctwo bumelanctwem
bumerang bumerangiem; bumerangów,
bumerangom
bungalow bungalowem; bungalowów,
bungalowom
Bunsch (Karol) Bunschem
bunt buntem, buncie; buntów, buntom
buńczuczny; buńczuczni
burmistrz burmistrzem; burmistrzów,
burmistrzom
burmistrzostwo burmistrzostwem
burozielony
bursztynowożółty
burza burzę, N. burzą; C.lm. burzom
burzan burzanem; burzanów, burzanom
burzliwy
burzyć burzę, burzą; burz
burżuazja burżuazji, burżuazję, burżuazją
burżuazyjno-demokratyczny
burżuj burżujem; burżujów, burżujom
butelka butelkę, N. butelką; C.lm. butelkom
buźka buźkę, N. buźką; C.lm. buźkom
bydlątko bydlątkiem; bydlątkom
bydlę bydlęciem; bydląt, bydlętom
byle
byleby
byle co
byle gdzie
byle jak
byle jaki
bylejakość
byle kto
byle tylko
bynajmniej
Byron (George Gordon) George’em Gordonem Byronem
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bystro

bystro; bystrzej
bystrooki
bystry; bystrzy
bystrze
byt bytem; bytów, bytom
bzdura bzdurze, bzdurę, N. bzdurą; C.lm.
bzdurom

C
C. (celownik)
°C (stopień Celsjusza) a. C
cal (kaloria)
Calderon (Pedro Calderon de la Barca)
Pedrem Calderonem de la Barca
Caldwell (Erskine) Erskine’em Caldwellem
całodzienny
całokształt całokształtem
całonocny
całoroczny
całun całunem; całunów,
całunom
całus; całusów, całusom
Cambridge ndm
camembert camembertem; camembertów,
camembertom a. ndm. a. zob. kamamber
Camus (Albert ) Camusem a. (z odmienionym imieniem) ndm: Albertem Camus
Canaletto Canalettem, Canaletcie
Cannes ndm
canneński
Canossa Canossie, Canossę, Canossą a. zob.
Kanossa
capnąć capnę, capną; capnął, capnęła,
capnęli
cappuccino ndm
capstrzyk capstrzykiem; capstrzyków,
capstrzykom
Caritas Caritasem, Caritasie
carte blanche ndm
Carroll (Lewis) Lewisem Carrollem
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Caruso (Enrico) Enrikiem Carusem, Enricu Carusie a. (z odmienionym imieniem)
ndm: Enrikiem Caruso
cążki cążków, cążkom
CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) ndm a. CBOS-em, CBOS-ie
CB-Radio CB-Radia,
CB-Radiem a. ndm
CD (compact disc)
CD-ROM CD-ROM-em, CD-ROM-ie;
CD-ROM-ów, CD-ROM-om
cd (kandela – jednostka natężenia światła)
cd. (ciąg dalszy)
cdn. (ciąg dalszy nastąpi)
C-dur
cebrzyk cebrzykiem; cebrzyków, cebrzykom
cebula cebuli, cebulę, N. cebulą; C.lm. cebulom
cech cechem; cechów, cechom
cecha cesze, cechę, cechą; C.lm. cechom
Cecylia Cecylii, Cecylię, N. Cecylią; C.lm.
Cecyliom
ceglastoczerwony
Cejlon Cejlonem
Cejlończyk; Cejlonka; cejloński
celebracja celebracji, celebrację, N. celebracją; celebracji, C.lm. celebracjom
celebrans celebransem, celebransie; celebransów, celebransom
celibat celibatem
Celsjusz (Anders) Andersem Celsjuszem
celujący
celuloid celuloidem
cement cementem, cemencie; cementów,
cementom
cennik cennikiem; cenników, cennikom
centralizacja centralizacji, centralizację,
centralizacją
centralizm centralizmem, centralizmie
centroprawica centroprawicę, N. centroprawicą; C.lm. centroprawicom

chcąc nie chcąc

centrum lp. ndm; centrów, centrom
centurion centurionem; centurionów, centurionom
centymetr centymetrem, centymetrze; centymetrów, centymetrom (skrót: cm)
cenzor cenzorem, cenzorze; cenzorów,
cenzorom
cenzura cenzurze, cenzurę, N. cenzurą;
C.lm. cenzurom
Cepelia (Centrala Przemysłu Ludowego
i Artystycznego; skrót: CPLiA) Cepelii,
Cepelię, N. Cepelią
cepeliowski
ceremonia ceremonii, ceremonię, N. ceremonią; ceremonii, C.lm. ceremoniom
cerkiew cerkwi, N. cerkwią; cerkwi, C.lm.
cerkwiom
Cervantes (Miguel) Miguelem Cervantesem
cesarsko-królewski (skrót: ck)
cesarstwo cesarstwem; cesarstwom
cesarz cesarzem; cesarzom
cesja cesji, cesję, N. cesją; cesji, C.lm. cesjom
cewka cewkę, N. cewką; C.lm. cewkom
Cézanne (Paul) Paula Cézanne’a, Paulem
Cézanne’em, Paulu Cézannie
Cezar Cezarem, Cezarze
cęgi cęgów, cęgom
cętkowany
chaber chabrem; chabrów, chabrom
chabeta chabetę, N. chabetą; C.lm. chabetom
cha a. cha!
chachmęcić chachmęcę, chachmęcą
Chaczaturian (Aram) Aramem Chaczaturianem
chadecja chadecji, chadecję, chadecją
chadzać chadzam, chadzają
Chagall (Marc) Marca Chagalla, Markiem
Chagallem
chała chałę, N. chałą; C.lm. chałom
chałka chałkę, N. chałką; C.lm. chałkom
chałtura chałturze, chałturę, N. chałturą;
C.lm. chałturom

chałturnik chałturnikiem; chałturników,
chałturnikom
chałturzyć chałturzę,chałturzą; chałturz
chałupa chałupę, N. chałupom; C.lm. chałupom
chałwa chałwę, chałwą
chamstwo chamstwem; chamstwom
chan chanem; chanów, chanom
chandra chandrze, chandrę, N. chandrą;
C.lm. chandrom
chaos chaosem
chaotyczny
chap a. chaps
Chaplin (Charles a. Charlie) Charlesem
a. Charlie, a. Charliem Chaplinem
chapnąć chapnę, chapną; chapnął, chapnęła, chapnęli
charakter charakterem, charakterze; charakterów, charakterom
charakterystyczny
charakteryzacja charakteryzacji, charakteryzację, N. charakteryzacją; charakteryzacji, C.lm. charakteryzacjom
charakteryzować 1.lp. charakteryzuję, 3.lp.
charakteryzuje, charakteryzują
charczeć charczę, charczą
chargé d’affaires ndm
Charon Charonem
chart (pies) chartem; chartów, chartom
Chartum Chartumem
chartumczyk a. chartumianin; chartumka a. chartumianka; chartumski
charytatywny
charyzma charyzmie, charyzmę, N. charyzmą; C.lm. charyzmom
Charzykowy Charzyków, Charzykowom
charzykowski
chaszcze chaszczom
chat (rozmowa internautów) chatem; chatów, chatom a. zob. czat
chata chatę, N. chatą; C.lm. chatom
chcąc nie chcąc
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chcieć

chcieć chcę, chcą
chciejstwo chciejstwem
chciwy; chciwi
che, che a. che, che!
cheddar cheddarem, cheddarze
cheeseburger cheeseburgerem, cheeseburgerze; cheeseburgerów, cheeseburgerom
chełbia chełbi, chełbię, N. chełbią; chełbi,
C.lm. chełbiom
Chełm Chełmem
chełmianin; chełmianka; chełmski
Chełmek Chełmkiem
chełmecki a. chełmkowski
Chełmno Chełmnie
chełmnianin; chełmnianka; chełmiński
Chełmża Chełmżę, Chełmżą
chełmżanin; chełmżanka; chełmżyński
chełpić się chełpię się, chełpią się
chemia chemii, chemię, chemią
chemiczno-fizyczny (chemiczny i fizyczny)
chemik chemikiem; chemików, chemikom
chemikalia chemikaliów, chemikaliom
chemioterapia chemioterapii, chemioterapię, chemioterapią a. zob. chemoterapia
chemoterapia chemoterapii, chemoterapię, chemoterapią a. zob. chemioterapia
chemoutwardzalny
Cheops Cheopsem
cherlak cherlakiem; cherlaków, cherlakom
cherubinek cherubinkiem; cherubinków,
cherubinkom
chęć chęci, N. chęcią; chęci, C.lm. chęciom
chętka chętkę, N. chętką; C.lm. chętkom
chętny
chi, chi a. chi, chi!
Chicago ndm
chicagowski
chichotać chichoczę a. chichocę, chichoczą a. chichocą
chili ndm
Chimera (mitologiczny potwór) Chimerze,
Chimerę, Chimerą (ale: chimera – kaprys)
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chinina chininę, chininą
chińszczyzna chińszczyźnie, chińszczyznę,
chińszczyzną
chips chipsem; chipsów, chipsom
chirurgia chirurgii, chirurgię, chirurgią
chityna chitynę, chityną
chlapać chlapię, chlapią
chlap, chlap a. chlap, chlap!
chlapnąć chlapnę, chlapną; chlapnął, chlapnęła, chlapnęli
chlasnąć chlasnę, chlasną; chlasnął, chlasnęła, chlasnęli
chleb chlebem; chlebów, chlebom
chlebodawca chlebodawcę, N. chlebodawcą; chlebodawców, C.lm. chlebodawcom
chlew chlewem; chlewów, chlewom
chlipać 1.lp. chlipię, 3.lp. chlipie, chlipią
chlor chlorem, chlorze
chlorek chlorkiem; chlorków, chlorkom
chlorofil chlorofilem; chlorofili, chlorofilom
chlorowodór chlorowodorem, chlorowodorze
chluba chlubę, N. chlubą; C.lm. chlubom
chlubić się chlubię się, chlubią się
chlubny
chlup a. chlup!
chlusnąć chlusnę, chlusną; chlusnął, chlusnęła, chlusnęli
chłodnia chłodni, chłodnię, N. chłodnią;
chłodni, C.lm. chłodniom
chłodnica chłodnicę, N. chłodnicą; C.lm.
chłodnicom
chłodnik chłodnikiem; chłodników, chłodnikom
chłodziarka chłodziarkę, N. chłodziarką;
C.lm. chłodziarkom
chłodzić chłodzę, chłodzą; chłódź a. chłodź
chłonąć chłonę, chłoną; chłonął, chłonęła,
chłonęli
chłonny; chłonni
chłop chłopem; chłopów, chłopom

Chorwacja

chłopak chłopakiem; chłopaków, chłopakom
chłopiec chłopcem; chłopców, chłopcom
chłopięcy
chłopina chłopinę, N. chłopiną; C.lm.
chłopinom
chłopisko chłopiskiem; chłopiskom
chłopomania chłopomanii, chłopomanię,
chłopomanią
chłoporobotniczy
chłoporobotnik chłoporobotnikiem; chłoporobotników, chłoporobotnikom a. zob.
chłop-robotnik
chłop-robotnik chłopem-robotnikiem;
chłopów-robotników, chłopom-robotnikom; a. zob. chłoporobotnik
chłopstwo chłopstwem
chłosta chłostę, N. chłostą; C.lm. chłostom
chłostać 1.lp. chłoszczę a. chłostam, 3.lp.
chłoszcze a. chłosta, chłoszczą a. chłostają
chłód chłodem; chłodów, chłodom
chłystek chłystkiem; chłystków, chłystkom
chmara chmarze, chmarę, N. chmarą;
C.lm. chmarom
chmiel chmielem
chmielarstwo chmielarstwem
chmura chmurze, chmurę, N. chmurą;
C.lm. chmurom
chmurny; chmurni
chmurzyć się chmurzy się
chochla chochli, chochlę, N. chochlą; chochli a. chochel, C.lm. chochlom
chochlik chochlikiem; chochlików, chochlikom
chochoł chochołem; chochołów, chochołom
chociaż
chociażby
Chocim Chocimiem
chocimski
choć
choćby

chodak chodakiem; chodaków,
chodakom
chodliwy
chodnik chodnikiem; chodników, chodnikom
chodziarz chodziarzem; chodziarzom
Chodzież Chodzieżą
chodzieżanin; chodzieżanka; chodzieski
chodzić chodzę, chodzą; chodź
chodź no!
chodźże!
choinka choinkę, N. choinką; C.lm. choinkom
chojrak chojrakiem; chojraków, chojrakom
cholera cholerze, cholerę, N. cholerą; C.lm.
cholerom
cholerny; cholerni
cholerstwo cholerstwem
choleryk cholerykiem; choleryków, cholerykom
cholesterol cholesterolem
cholewa cholewę, N. cholewą; C.lm. cholewom
chomąto chomątem; chomątom
chomik chomikiem; chomików, chomikom
Chopin (Fryderyk) Chopinem a. zob. Szopen
chor. (chorąży)
chorał chorałem; chorałów, chorałom
chorągiew chorągwi, N. chorągwią; chorągwi, C.lm. chorągwiom
chorąży chorążym; chorążych (skrót: chor.)
choreografia choreografii, choreografię,
choreografią
choroba chorobę, N. chorobą; C.lm. chorobom
chorobotwórczy
chorować 1.lp. choruję, 3.lp. choruje, chorują
Chorwacja Chorwacji, Chorwację, Chorwacją
Chorwat; Chorwatka; chorwacki
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chory

chory; chorzy
chować chowam, chowają
chód chodem
chór chórem, chórze; chórów, chórom
chórmistrz chórmistrzem; chórmistrzów,
chórmistrzom
chórzysta chórzystę, N. chórzystą; chórzystów, C.lm. chórzystom
chów chowem
chrabąszcz chrabąszczem; chrabąszczom
chrapa chrapę, N. chrapą; chrap a. chrapów, C.lm. chrapom
chrapać 1.lp. chrapię, 3.lp. chrapie, chrapią
chrapliwy
ChRL (Chińska Republika Ludowa) ndm
chrobotać 1.lp. chroboczę a. chrobocę,
3.lp. chrobocze a. chroboce, chroboczą
a. chrobocą
chrom chromem
chromatyczny
chromosom chromosomem; chromosomów, chromosomom
chromować 1.lp. chromuję, 3.lp. chromuje,
chromują
chromy
chroniczny
chronić chronię, chronią
chronologia chronologii, chronologię,
chronologią
chronometr chronometrem, chronometrze; chronometrów, chronometrom
chropawy
chropowaty
chrupać 1.lp. chrupię, 3.lp. chrupie, chrupią
chrup, chrup a. chrup, chrup!
chrupka chrupkę, N. chrupką; C.lm.
chrupkom
chrust chrustem
chruśniak chruśniakiem; chruśniaków,
chruśniakom
chrypieć chrypię, chrypią

76

chrypka chrypkę, N. chrypką; C.lm.
chrypkom
chrypnąć chrypnę, chrypną; chrypnął
a. chrypł, chrypła, chrypnęli a. chrypli
chrystianizacja chrystianizacji, chrystianizację, chrystianizacją
Chrystus Chrystusem
chryzantema chryzantemę, N. chryzantemą; C.lm. chryzantemom
chrzan chrzanem
chrząkać chrząkam, chrząkają
chrząknąć chrząknę, chrząkną;
chrząknął, chrząknęła, chrząknęli
chrząstka chrząstkę, N. chrząstką; C.lm.
chrząstkom
chrząszcz chrząszczem; chrząszczom
chrzciciel chrzcicielem; chrzcicielom
chrzcić chrzczę, chrzczą
chrzcielnica chrzcielnicę, N. chrzcielnicą;
C.lm. chrzcielnicom
chrzcielny
chrzciny chrzcinom
chrzest chrztem; chrztów, chrztom
chrzestny chrzestnemu; chrzestnym
chrześcijanin chrześcijaninem; chrześcijanom
chrześcijaństwo chrześcijaństwem
chrześniak chrześniakiem; chrześniaków,
chrześniakom
chrzęst chrzęstem; chrzęstów, chrzęstom
chrzęścić chrzęszczę, chrzęszczą
chuchać chucham, chuchają
chuchnąć chuchnę, chuchną; chuchnął,
chuchnęła, chuchnęli
chuchro chuchrem, chuchrze; chuchrom
chuderlawy
chudnąć chudnę, chudną; chudł a. chudnął
chudy; chudzi
chudzielec chudzielcem;
chudzielców, chudzielcom
chuligan chuliganem; chuliganów, chu-

cielęcina

liganom
chuligaństwo chuligaństwem
Churchill (Winston) Winstonem Churchillem
chusta chustę, N. chustą; C.lm. chustom
chusteczka chusteczce, chusteczkę, N. chusteczką; C.lm. chusteczkom
chustka chustce, chustkę, N. chustką; C.lm.
chustkom
chwacki; chwaccy
chwalebny
chwalić chwalę, chwalą
chwalipięta chwalipiętę, N. chwalipiętą;
chwalipięt a. chwalipiętów, C.lm. chwalipiętom
chwała chwałę, chwałą
chwast chwastem; chwastów, chwastom
chwastobójczy
chwat chwatem; chwatów, chwatom
chwiać się 1.lp. chwieję się, 3.lp. chwieje
się, chwieją się
chwiejny
chwila chwili, chwilę, N. chwilą; C.lm.
chwilom
chwileczkę!
chwilka chwilkę, N. chwilką; C.lm. chwilkom
chwilowo
chwost chwostem; chwostów, chwostom
chwycić chwycę, chwycą
chwyt chwytem; chwytów, chwytom
chwytać chwytam, chwytają
chwytny
chyba
chybaby
chyba że
chyba żeby
chybcikiem
chybić chybię, chybią; chyb
chybił trafił
chybotać chyboczę a. chybocę a. chybotam, chyboczą a. chybocą, a. chybotają

chylić chylę, chylą
chyłkiem
chytrus chytrusem; chytrusów,
chytrusom
chytry; chytrzy
chyżo
chyży
CIA (Central Intelligence Agency) ndm
ciach a. ciach!
ciałopalenie ciałopaleniem; ciałopaleniom
ciałopalny
ciao!
ciastkarz ciastkarzem; ciastkarzom
ciąć tnę, tną; ciął, cięła, cięli
ciąg ciągiem; ciągów, ciągom
ciągać ciągam, ciągają
ciągły
ciągnąć ciągnę, ciągną; ciągnął, ciągnęła,
ciągnęli
ciągnik ciągnikiem; ciągników, ciągnikom
ciągoty ciągotom
ciąża ciążę, N. ciążą; C.lm. ciążom
ciążyć ciążę, ciążą; ciąż
cichaczem
cichcem
cicho
cicho biegnący
cichobieżny
cicho brzmiący
cichociemny
cicho mówiący
cichutki; cichutcy
cichy; cisi
Ciechanów Ciechanowem
ciechanowianin; ciechanowianka; ciechanowski
ciekaw
ciekawski
cieknąć cieknie, ciekną; ciekł a. cieknął
cielę cielęcia, cielęciem; cielęta, cielętom
cielęcina cielęcinę, cielęciną
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ciemiączko

ciemiączko ciemiączkiem; ciemiączkom
ciemieniucha ciemieniusze, ciemieniuchę,
N. ciemieniuchą; C.lm. ciemieniuchom
ciemię ciemienia, ciemieniu; ciemionom
ciemięga ciemięgę, N. ciemięgą; ciemięg
a. ciemięgów, C.lm. ciemięgom
ciemięzca ciemięzcę, N. ciemięzcą; ciemięzców, C.lm. ciemięzcom
ciemiężyciel ciemiężycielem; ciemiężycieli, ciemiężycielom
ciemiężyć ciemiężę, ciemiężą; ciemięż
ciemnoblond
ciemnobrunatny
ciemię ciemienia, ciemieniu
ciemnoczerwony
ciemnogród ciemnogrodem; ciemnogrodów, ciemnogrodom
ciemnoskóry; ciemnoskórzy
ciemnowłosy
cieniolubny
cienki; ciency
cienko
cienkonogi; cienkonodzy
cienkopis cienkopisem; cienkopisów, cienkopisom
cienko piszący
ciepłokrwisty
ciepłomierz ciepłomierzem; ciepłomierzom
ciepły; ciepli
cierń cierniem; cierni, cierniom
cietrzew cietrzewiem; cietrzewi, cietrzewiom
cięcie cięciem; cięciom
cięciwa cięciwę, N. cięciwą; C.lm. cięciwom
cięgi cięgów, cięgom
cięty; cięci
ciężar ciężarem, ciężarze; ciężarów, ciężarom
ciężarna N. ciężarną; C.lm. ciężarnym
ciężarówka ciężarówkę, N. ciężarówką;
C.lm. ciężarówkom
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ciężki; ciężcy
ciężko
ciężko chory
ciężko ranny
ciężko strawny a. ciężkostrawny
ciężkozbrojny
cinkciarz cinkciarzem; cinkciarzom
ciocia cioci, ciocię, N. ciocią; C.lm. ciociom
ciotuchna ciotuchnę, N. ciotuchną; C.lm.
ciotuchnom
cip, cip a. cip, cip!
Cis-dur
cis-moll
ciśnienie ciśnieniem; ciśnieniom
ciśnieniomierz ciśnieniomierzem; ciśnieniomierzom
ciuch ciuchem; ciuchów, ciuchom
ciuchcia ciuchci, ciuchcię, N. ciuchcią;
ciuchci, C.lm. ciuchciom
ciuciubabka ciuciubabkę, N. ciuciubabką;
C.lm. ciuciubabkom
ciut-ciut a. ciut, ciut
ciżba ciżbę, N. ciżbą; C.lm. ciżbom
ciżemka ciżemkę, N. ciżemką; C.lm. ciżemkom
ckm (ciężki karabin maszynowy)
cm (centymetr)
cmentarz cmentarzem; cmentarzom
cmoknąć cmoknę, cmokną; cmoknął,
cmoknęła, cmoknęli
c-moll
c.o. (centralne ogrzewanie)
coach coachem; coachów, coachom
co bądź
co by (cokolwiek by, np. zrobił)
coby (pot. żeby, aby)
coca-cola coca-coli, coca-colę, N. coca-colą; coca-coli, C.lm. coca-colom
co chwila a. co chwilę
cocker-spaniel cocker-spanielem; cocker-spanieli, cocker-spanielom

co to

co czwartek
co dnia
co do joty
codziennie
codzienny
co dzień
co godzina a. co godzinę
cogodzinny
co gorsza
co innego
cokolwiek czegokolwiek, czemukolwiek,
czymkolwiek
cokolwiek bądź
cokolwiek by
cokół cokołem; cokołów, cokołom
co krok
Collegium Maius ndm
Collegium Nobilium ndm
co łaska
comber combrem, combrze; combrów,
combrom
come back come backiem; come backów,
come backom
co miesiąc
comiesięczny
co minuta a. co minutę
compact compactem; compactów, compactom a. zob. kompakt
Comte (August a. Auguste) Augusta
Comte’a, Augustem Comte’em, Auguście
Comcie
co najmniej
co najwyżej
Condillac (Étienne) Étienne’a Condillaca,
Étienne’em Condillakiem
confetti ndm a. zob. konfetti
co nieco
co niedziela a. co niedzielę
coniedzielny
co niemiara
conocny
consensus consensusem a. zob. konsensus

consulting consultingiem a. zob. konsulting
continuum lp. ndm; continua, continuów,
continuom a. zob. kontinuum
Cooper (James Fenimore) Jamesem Fenimore’em Cooperem, Jamesie Fenimorze
Cooperze
COP (Centralny Okręg Przemysłowy)
COP-em, COP-ie a. ndm
co prawda
co prędzej
copyright copyrightem, copyrighcie
copywriter copywriterem, copywriterze;
copywriterów, copywriterom
coraz
coraz to
Corneille (Pierre) Pierre’a Corneille’a,
Pierre’em Corneille’em, Pierze Corneille’u
corocznie
coroczny
co rok a. co roku
corpus delicti
corrida corridę, N. corridą; C.lm. corridom a. zob. korrida
cos (cosinus)
co sił
cosinus cosinusem; cosinusów, cosinusom
(skrót: cos) a. zob. kosinus
cosinusoida cosinusoidę, N. cosinusoidą;
C.lm. cosinusoidom a. zob. kosinusoida
cośkolwiek czegośkolwiek, czemuśkolwiek, czymśkolwiek
coś niecoś
coś takiego
coś tam
coś ty!
co sił
co tam
cotangens cotangensie (skrót: ctg) a. zob.
kotangens
co tchu
co to
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co to, to nie

co to, to nie
coupé (typ nadwozia samochodowego)
ndm
co wieczór
cowieczorny
co więcej
co żywo
córa córze, córę, N. córą; C.lm. córom
córka córkę, N. córką; C.lm. córkom
córuchna córuchnę, N. córuchną; C.lm.
córuchnom
córuś córusię, N. córusią; C.lm. córusiom
cóż czegóż a. czegoż, czemuż, czymże
cóż by
cóż tam?
cóż to?
CPN (Centrala Produktów Naftowych)
CPN-u, CPN-ie a. ndm
credo ndm a. zob. kredo
Cromwell (Oliver) Olivierem Cromwellem
cross crossem; crossów, crossom a. zob.
kros
Crusoe (Robinson) ndm Robinsonem
Crusoe
cuchnąć cuchnę, cuchną; cuchnął, cuchnęła, cuchnęli
cud cudem; cudów, cudom
cudactwo cudactwem; cudactwom
cuda niewidy cudów niewidów, cudom
niewidom
cud-dziewczyna cud-dziewczyną, N. cud-dziewczyną; C.lm. cud-dziewczynom, ale:
dziewczyna cud
cudny
cudo cudem; cudów, cudom
cudotwórca cudotwórcę, N. cudotwórcą;
cudotwórców, C.lm. cudotwórcom
cudzoziemiec cudzoziemcem; cudzoziemców, cudzoziemcom
cudzoziemski
cudzożywny
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cudzy
cudzysłów cudzysłowem; cudzysłowów,
cudzysłowom
cukier puder cukrem pudrem, cukrze
pudrze
cukinia cukinii, cukinię, N. cukinią; cukinii, C.lm. cukiniom
cukrzyca cukrzycę, cukrzycą
cukrzyć cukrzę, cukrzą; cukrz
cuma cumę, N. cumą; C.lm. cumom
cumulus cumulusem; cumulusów, cumulusom
Curie-Skłodowska zob. Skłodowska-Curie
curriculum vitae (skrót: CV)
curry ndm
Curzon linia Curzona
CV (curriculum vitae)
cwał cwałem
cwaniactwo cwaniactwem
cwaniak cwaniakiem; cwaniaków, cwaniakom
cwany; cwani
cyborg cyborgom
cybuch cybuchem, cybuchów, cybuchom
Cycero Cycerona a. zob. Cyceron
Cyceron Cycerona a. zob. Cycero
cyferblat cyferblatem; cyferblatów, cyferblatom
cyfra cyfrze, cyfrę, N. cyfrą; C.lm. cyfrom
Cygan (członek narodu; ale: cygan – kłamca,
koczownik, włóczęga); Cyganka; cygański
cyganeria cyganerii, cyganerię, N. cyganerią; C.lm. cyganeriom
cygaro cygarze; cygarom
cyjanek cyjankom
cykoria cykorii, cykorię, N. cykorią; C.lm.
cykoriom
cykuta cykutę, N. cykutą; C.lm. cykutom
cymbałki cymbałków, cymbałkom
cyngiel cynglem; cyngli, cynglom
cynia cynii, cynię, N. cynią; cynii, C.lm.
cyniom

część

cynizm cynizmem, cynizmie
cytrus cytrusem; cytrusów, cytrusom
cywilizacja cywilizacji, cywilizację, N. cywilizacją; C.lm. cywilizacjom
cywilnoprawny
czad (tlenek węgla) czadem
czaić się czaję się, czaimy się, czają się
czajka czajkę, N. czajką; C.lm. czajkom
czapla czapli, czaplę, N. czaplą; C.lm. czaplom
czarna magia czarnej magii, czarną magię,
czarną magią
czarno-biały
czarno-czerwony
czarnoksięski
czarnoksiężnik czarnoksiężnikiem; czarnoksiężników, czarnoksiężnikom
czarnooki
czarnorynkowy
czarnoskóry; czarnoskórzy
czarnoziem czarnoziemie
czarujący
czary-mary czarów-marów
czar-ziele czar-zielem
czasochłonny
czasopismo Ms. czasopiśmie; C.lm. czasopismom
czasoprzestrzenny
czasoprzestrzeń czasoprzestrzeni
czat (rozmowa internautów) czatem; czatów, czatom a. zob. chat
cząber cząbrze; cząbrom
cząstka cząstkę, N. cząstką; C.lm. cząstkom
czciciel czcicielem; czcicieli, czcicielom
czcić czczę, czcisz, czczą
czcigodny
czcionka czcionkę, N. czcionką; C.lm.
czcionkom
czczo: na czczo
czczy
Czechow (Antoni) Czechowem

Czechy Czechom
Czech; Czeszka; czeski
Czeczenia Czeczenii, Czeczenią, Czeczenią
Czeczen a. Czeczeniec; Czeczenka;
czeczeński
czego by
czegoś
czegoż a. czegóż
czegoż by a. czegóż by
czekaj no!
czekajże!
czekoladopodobny
czeladź czeladzi, czeladzią
czempionat czempionatem; czempionatów, czempionatom
czemu by?
czemu to?
czemuż?
czemuż by?
czeremcha czeremsze, czeremchę, N. czeremchą; C.lm. czeremchom
czereśnia czereśni, czereśnię, N. czereśnią;
czereśni, C.lm. czereśniom
czerstwy
czerwień czerwieni, N. czerwienią; czerwieni, C.lm. czerwieniom
czerwono-biały (czerwony i biały)
czerwono-brązowy (czerwony i brązowy)
czerwono nakrapiany
czerwonoskóry; czerwonoskórzy
czerwono-zielony (czerwony i zielony)
często
często gęsto
często spotykany
częstokół
częstokroć
częstotliwość częstotliwości, N. częstotliwością; częstotliwości, Clm. częstotliwościom
częstować 1.lp. częstuję, 3.lp. częstuje, częstują
częsty; części
część części, N. częścią; części, C.lm. częściom
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czkawka

czkawka czkawkę, N. czkawką; C.lm. czkawkom
człekokształtny
członkostwo członkostwem
członkowski
człowieczeństwo człowieczeństwem
czmychnąć czmychnę, czmychną; czmychnął, czmychnęła, czmychnęli
czochrać czochram, czochrają
czołg czołgiem; czołgów, czołgom
czołówka czołówkę, N. czołówką; C.lm.
czołówkom
czosnek czosnkiem
czółko czółkiem; czółkom
czółno czółnem; czółnom
czterdziestogodzinny
czterdziestokrotny
czterdziestolecie czterdziestoleciem; czterdziestoleci, czterdziestoleciom
czterdziestoletni
czterdziestoczteroipółletni
czterdzieści czterdziestu
czterechsetlecie czterechsetleciem; czterechsetleci, czterechsetleciom
czterechsetletni
czterechsetny
czterej a. czterech czterem
czternastokrotny
czternastolatek czternastolatkiem; czternastolatków, czternastolatkom
czternastoletni
czternastowieczny
czternaście
czterodniowy
czterokrotny
czterolecie czteroleciem; czteroleci, czteroleciom
czteromiesięczny
czub czubem; czubów, czubom
czubek czubkiem; czubków, czubkom
czuć czuję, czują
czuj duch!
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czujnik czujnikiem; czujników, czujnikom
czujny; czujni
czulić się czulę się, czulą się
czułek czułkiem; czułków, czułkom
czuły; czuli
czupiradło czupiradłem; czupiradłom
czupryna czuprynę, N. czupryną; C.lm.
czuprynom
czupurny; czupurni
czuwać czuwam, czuwają
czwartek czwartkiem; czwartków, czwartkom
czwartoklasista czwartoklasistę, N. czwartoklasistą; czwartoklasistów, C.lm. czwartoklasistom
czwartorzęd czwartorzędem
czwarty; czwarci
czworaczki czworaczków, czworaczkom
czworo czworgiem
czworobok czworobokiem; czworoboków,
czworobokom
czworograniasty
czworokanciasty
czworokąt czworokątem; czworokątów,
czworokątom
czworonożny
czworościan czworościanem; czworościanów, czworościanom
czwórka czwórkę, N. czwórką; C.lm.
czwórkom
czwórnasób w wyr.: w czwórnasób
czyby
czybym
czyhać czyham, czyhają
czyj czyim; czyi
czyj bądź
czyj by
czyjkolwiek czyjegokolwiek, czyjemukolwiek, czyimkolwiek
czyjkolwiek bądź
czyjkolwiek by
czyjś

damsko-męski

czyjże, czyjaż, czyjeż
czyli
czym by
czym prędzej
czymże
Czyngis-chan Czyngis-chanem a. zob.
Dżyngis-chan
czynnik czynnikiem; czynników, czynnikom
czynny; czynni
czysto biały
czysto brzmiący
czysto naukowy
czystopis czystopisem; czystopisów, czystopisom
czysto polski
czyściec czyśćcem
czyścioch czyściochem; czyściochów, czyściochom
czyż (ptak) czyżem; czyżom a. zob. czyżyk
czyż (partykuła)
czyżby?
czyż to
czyżyk czyżykiem; czyżyków, czyżykom
a. zob. czyż

Ć
ćma ćmę, N. ćmą; ciem, C.lm. ćmom
ćwiartka ćwiartkę, N. ćwiartką; C.lm. ćwiartkom
ćwiczenie ćwiczeniem; ćwiczeniom
ćwiczyć ćwiczę, ćwiczą
ćwiek ćwiekiem; ćwieków, ćwiekom
ćwierć ćwierci, N. ćwiercią; ćwierci, C.lm.
ćwierciom
ćwierćfinał ćwierćfinałem; ćwierćfinałów,
ćwierćfinałom
ćwierćfinalista ćwierćfinalistę, N. ćwierćfinalistą; ćwierćfinalistów, C.lm. ćwierćfinalistom
ćwierćinteligent ćwierćinteligentem; ćwierćinteligentów, ćwierćinteligentom

ćwierćnuta ćwierćnutę, N. ćwierćnutą; C.lm.
ćwierćnutom
ćwierćton ćwierćtonem; ćwierćtonów,
ćwierćtonom
ćwierćwiecze ćwierćwieczem
ćwierkać ćwierkam, ćwierkają
ćwikła ćwikłę, ćwikłą
ćwir, ćwir a. ćwir, ćwir!

D
D. (dopełniacz)
dach dachem; dachów,
dachom
dachówka dachówkę, N. dachówką; C.lm.
dachówkom
dag (dekagram)
daj no!
dajże!
dalajlama dalajlamę, N. dalajlamą; dalajlamów, C.lm. dalajlamom
Dalajlama (urzędujący dalajlama) Dalajlamę, Dalajlamą;
dalejże
Daleki Wschód Dalekiego Wschodu
dalekowschodni
dalekobieżny
daleko idący
dalekomorski
dalekopis dalekopisem; dalekopisów, dalekopisom
dalekowidz dalekowidzem; dalekowidzów,
dalekowidzom
daleko widzący
dalekowzroczność
dalekowzroczny
dalibóg
daltonista daltonistę, N. daltonistą; daltonistów, C.lm. daltonistom
daltonizm daltonizmem, daltonizmie
Damokles Damoklesem
damsko-męski
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Danaida

Danaida Danaidę, N. Danaidą; C.lm. Danaidom
dancing dancingiem; dancingi, dancingów, dancingom a. zob. dansing
Dania Danii, Danię, Danią
Duńczyk; Dunka; duński
dansing dansigiem; dansingi, dansingów,
dansingom a. zob. dancing
Dante (Dante Alighieri) Dantem Alighieri
Danton (Georges) Georges’em Dantonem
darczyńca darczyńcę, N. darczyńcą; darczyńców, C.lm. darczyńcom
darmocha darmosze, darmochę, darmochą
darmozjad darmozjadem; darmozjadów,
darmozjadom
darń darni, N. darnią; darni, C.lm. darniom
darzbór!
darzyć darzę, darzą; darz
da Vinci zob. Leonardo da Vinci
dawać daję, dają
dawca dawcę, N. dawcą; dawców, C.lm.
dawcom
dawka dawkę, N. dawką; C.lm. dawkom
dawno
dawno miniony
dawno odkryty
dąb dębem; dębów, dębom
Dąbie Dąbiem
dąbski
dąbrowa dąbrowę, N. dąbrową; dąbrów,
C.lm. dąbrowom
dąć dmę; dął, dęła, dęli
dąsać się dąsam się, dąsają się
dążyć dążę, dążą; dąż
dB (decybel)
dealer dealerem, dealerze; dealerów, dealerom a. zob. diler
dealerski a. dilerski
debiut debiutem; debiutów, debiutom
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debiutant debiutantem, debiutancie; debiutantów, debiutantom
Debussy (Claude a. Klaudiusz) Claude’a
Debussy’ego, Claudzie Debussym a. (z odmienionym imieniem) ndm: Claude’em
a. Klaudiuszem Debussy
dech tchem
decha desze, dechę, N. dechą; C.lm. dechom
decybel decybelem; decybeli a. decybelów,
decybelom (skrót: dB)
decydent decydentem, decydencie; decydentów, decydentom
decydujący
decymetr decymetrem, decymetrze; decymetrów, decymetrom (skrót: dm)
decyzja decyzji, decyzję, N. decyzją; decyzji, C.lm. decyzjom
dedukcja dedukcji, dedukcję, dedukcją
dedykacja dedykacji, dedykację, N. dedykacją; dedykacji, C.lm. dedykacjom
de facto
defensor defensorem, defensorze; defensorów, defensorom
defensywa defensywę, defensywą
defetyzm defetyzmem, defetyzmie
definicja definicji, definicję, N. definicją;
definicji, C.lm. definicjom
Defoe (Daniel) ndm: Danielem Defoe
Degas (Edgar) Edgarem Degasem a. (z odmienionym imieniem) ndm: o Edgarze Degas
de Gaulle (Charles) Charles’a de Gaulle’a,
z Charles’em de Gaulle’em, o Charles’u de
Gaulle’u
degeneracja degeneracji, degenerację,
degeneracją
degradacja degradacji, degradację, degradacją
degustacja degustacji, degustację, N. degustacją; degustacji, C.lm. degustacjom
dekagram dekagramem; dekagramów,
dekagramom (skrót: dag)

diabetyk

dekalog dekalogiem
dekarz dekarzem; dekarzom
deklamacja deklamacji, deklamację, N. deklamacją; deklamacji, C.lm. deklamacjom
deklaracja deklaracji, deklarację, N. deklaracją; deklaracji, C.lm. deklaracjom
deklinacja deklinacji, deklinację, N. deklinacją; deklinacji, C.lm. deklinacjom
dekomunizacja dekomunizacji, dekomunizację, dekomunizacją
dekoncentracja dekoncentracji, dekoncentrację, N. dekoncentracją; dekoncentracji, C.lm. dekoncentracjom
dekoracja dekoracji, dekorację, N. dekoracją; dekoracji, C.lm. dekoracjom
Delacroix (Eugène) ndm: Eugène’a Delacroix
delegacja delegacji, delegację, N. delegacją; delegacji, C.lm. delegacjom
delegatura delegaturze, delegaturę, N. delegaturą; C.lm. delegaturom
Delhi ndm
delhijczyk; delhijka; delhijski
delicja delicji, delicję, N. delicją; delicji,
C.lm. delicjom
delikwent delikwentem, delikwencie; delikwentów, delikwentom
dell’arte ndm
demagogia demagogii, demagogię, demagogią
dementować 1.lp. dementuję, 3.lp. dementuje, dementują
demografia demografii, demografię, demografią
demokracja demokracji, demokrację,
N. demokracją; demokracji, C.lm. demokracjom
demonstracja demonstracji, demonstrację, N. demonstracją; demonstracji, C.lm.
demonstracjom
demonstrant demonstrantem, demonstrancie; demonstrantów, demonstrantom

demontaż demontażem; demontaży a. demontażów, demontażom
demoralizacja demoralizacji, demoralizację, demoralizacją
denaturat denaturatem
dentysta dentystę, N. dentystą; dentystów,
dentystom
departament departamentem, departamencie; departamentów, departamentom
deportacja deportacji, deportację, N. deportacją; deportacji, C.lm. deportacjom
depresja depresji, depresję, N. depresją;
depresji, C.lm. depresjom
Descartes (René) René Descartes’a, René Descartes’em, René Descarcie a. zob. Kartezjusz
désintéressement ndm
destrukcja destrukcji, destrukcję, N. destrukcją; destrukcji, C.lm. destrukcjom
deszcz deszczu (a. dżdżu); deszczów a. deszczy, deszczom
deszczówka deszczówkę, N. deszczówką;
C.lm. deszczówkom
deszczułka deszczułkę, N. deszczułką; C.lm.
deszczułkom
detektyw detektywem; detektywów, detektywom
Detroit ndm
dewaluacja dewaluacji, dewaluację, N. dewaluacją; dewaluacji, C.lm. dewaluacjom
dewiacja dewiacji, dewiację, N. dewiacją;
dewiacji, C.lm. dewiacjom
dewiant dewiantem, dewiancie; dewiantów, dewiantom
dezorientacja dezorientacji, dezorientację,
dezorientacją
dębina dębinę, dębiną
dętka detkę, N. dętką; C.lm. dętkom
dęty; dęci
diabelny; diabelni
diabeł diabłem; diabłów, diabłom
diabetyk diabetykiem; diabetyków, diabetykom
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diaboliczny

diaboliczny; diaboliczni
diadem diademem; diademów, diademom
diagnostyka diagnostykę, diagnostyką
diagnoza diagnozę, N. diagnozą; C.lm.
diagnozom
diagram diagramem; diagramów, diagramom
dialekt dialektem; dialektów, dialektom
dializa dializę, N. dializą; C.lm. dializom
dialog dialogiem; dialogów, dialogom
diament diamentem, diamencie; diamentów, diamentom
diametralnie
Diana Dianę, N. Dianą; C.lm. Dianom
Dickens (Charles a. Karol) Dickens, Charlesa Dickensa, o Charlesie Dickensie
didaskalia didaskaliów, didaskaliom
Diderot (Denis) Diderotem, Diderocie
didżej didżejem; didżei a. didżejów, didżejom
diecezja diecezji, diecezję, N. diecezją;
diecezji, C.lm. diecezjom
Diesel (Rudolf) Dieslem
diesel dieslem; diesli, dieslom
dieslowski
dieta dietę, N. dietą; C.lm. dietom
dietetyczny
diler dilerem, dilerze; dilerów, dilerom
a. zob. dealer
dilerski a. dealerski
dinozaur dinozaurem, dinozaurze; dinozaurów, dinozaurom
dioda diodę, N. diodą; C.lm. diodom
Dis-dur
disc jockey disc jockeyem; disc jockeyów,
disc jockeyom a. zob. dyskdżokej
disco ndm
disco polo ndm
dis-moll
Disney (Walt) Waltem Disneyem
Disneyland Disneylandem, Disneylandzie
dlaczego
dlaczego by
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dlaczegoż by a. dlaczegóż by
dłubać dłubię, dłubią; dłub
dług długiem; długi, długów, długom
długi
długo
długodystansowiec długodystansowcem;
długodystansowców, długodystansowcom
długofalowy
długoletni
długo oczekiwany
długookresowy
długopis długopisem; długopisów, długopisom
długotrwały
długowłosy
długo żyjący
dłuto dłutem; dłutom
dłużej
dłużnik dłużnikiem; dłużników, dłużnikom
dłużny
dłuższy; dłużsi
d-moll ndm
dmuchawiec dmuchawcem; dmuchawców, dmuchawcom
dmuchnąć dmuchnę, dmuchną; dmuchnął, dmuchnęła, dmuchnęli; dmuchnąwszy
dn. (dnia)
DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) ndm
dniówka dniówkę, N. dniówką; C.lm.
dniówkom
doberman dobermanem; dobermanów,
dobermanom
dobór doborem, doborze
dobranoc ndm
dobranocka dobranockę, N. dobranocką;
C.lm. dobranockom
dobrnąć dobrnę, dobrną; dobrnął, dobrnęła, dobrnęli
dobrobyt dobrobytem
dobroczynny, dobroczynni

donikąd

dobroczyńca dobroczyńcę, dobroczyńcą;
dobroczyńców, dobroczyńcom
dobroduszny; dobroduszni
dobrosąsiedzki; dobrosąsiedzcy
dobrowolny
dobry wieczór
dobrze
doc. (docent)
docent docentem, docencie; docentów,
docentom (skrót: doc.)
dochodzący
dochód dochodem; dochodów, dochodom
dociągać dociągam, dociągają
docisnąć docisnę, docisną; docisnął, docisnęła, docisnęli
do cna
doctor honoris causa doctorem honoris
causa a. zob. doktor honoris causa (skrót:
doctor h.c. a. dr h.c.)
do czasu
doczesny
docześnie
do diabła
do diaska
dodruk dodrukiem; dodruków, dodrukom
dog dogiem; dogów, dogom
do głębi
dogłębny
do góry nogami
dogrywka dogrywkę, N. dogrywką; C.lm.
dogrywkom
dogryźć dogryzę, dogryzą; dogryź
doholować 1.lp. doholuję, 3.lp. doholuje,
doholują
doić doję, doją; dój
doigrać się doigram się, doigrają się
dojazd dojazdem, dojeździe; dojazdów,
dojazdom
dojeżdżać dojeżdżam, dojeżdżają
dojrzały; dojrzali

dojrzeć (ujrzeć, zobaczyć) dojrzę, dojrzą
dojrzeć (stać się dojrzałym) dojrzeję, dojrzeją
do jutra
dokąd
dokąd bądź
dokąd by
dokądkolwiek
dokądś
dokądże
dokoła a. dookoła
do końca
doktor doktorem, doktorze; doktorów,
doktorom (skrót: dr)
doktor honoris causa doktorem honoris
causa a. zob. doctor honoris causa (skrót:
doctor h.c. a. dr h.c.)
dokument dokumentem, dokumencie;
dokumentów, dokumentom
dolewka dolewkę, N. dolewką; C.lm. dolewkom
do licha
dolnopłat dolnopłatem; dolnopłatów, dolnopłatom
dolnopłuk dolnopłukiem; dolnopłuków,
dolnopłukom
Dolny Śląsk Dolnym Śląskiem
Dolnoślązak; Dolnoślązaczka; dolnośląski
dołożyć dołożę, dołożą; dołóż
domatorstwo domatorstwem
Domeyko a. Domejko (Ignacy) Domeykę
a. Domejkę, Domeyką a. Domejką
domniemanie domniemaniem; domniemaniom
domofon domofonem; domofonów, domofonom
domokrążca domokrążcę, N. domokrążcą; domokrążców, C.lm. domokrążcom
domostwo domostwem; domostwom
do niczego
donikąd
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do niedawna

do niedawna
Don Juan Don Juanem (ale: donżuan –
uwodziciel)
Don Kichot a. Donkiszot Don Kichotem
a. Donkiszotem (ale: donkiszot – marzyciel)
donosicielstwo donosicielstwem
dookoła a. dokoła
do pełna
dopiąć dopnę, dopną; dopiął, dopięła,
dopięli
dopiero
dopiero by
dopiero co
dopieroż
doping dopingu, dopingiem
dopływ dopływu, dopływie
dopóki
dopóki by
dopóki..., dopóty
dopókiż
dopóty
do późna
doprawdy
doradca doradcę, N. doradcą; doradców,
C.lm. doradcom
doradztwo doradztwie
do rana
doraźny
doroczny
do rozpuku
dorożka dorożce, dorożkę, N. dorożką;
dorożek, C.lm. dorożkom
dorożkarz dorożkarza; dorożkarze, dorożkarzy
dorsz dorsza; dorsze, dorszów a. dorszy
dorzecze; dorzeczy
do rzeczy
do siego roku
dosięgnąć dosięgnę, dosięgniesz, dosięgną; dosięgnął, dosięgnęła, dosięgnęli
do spraw (skrót: ds.)
dossier ndm
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dostateczny (skrót: dst)
dostawka dostawkę, N. dostawką; dostawek, C.lm. dostawkom
dostąpić dostąpię, dostąpią; dostąpcie
dostęp dostępu, dostępie
dostrzec dostrzegę, dostrzeżesz, dostrzegą; dostrzeż; dostrzegł
dostrzeżony; dostrzeżeni
do syta
doścignąć doścignę, dościgniesz, dościgną; doścignął, doścignęła, doścignęli
doświadczać doświadczam, doświadczają
doświadczenie
dot. (dotyczący, dotyczy)
dotacja dotacji, dotację, N. dotacją; dotacji, C.lm. dotacjom
dotąd
dotąd by
do tego
do tego by
dotknąć dotknę, dotkną; dotknął, dotknęła, dotknęli
dotrzeć dotrę, dotrą
dotrzymywać 1.lp. dotrzymuję, 3.lp. dotrzymuje, dotrzymują
dotychczas
dotyczyć dotyczy, dotyczą
do usług
do usłyszenia
doustny
dowcip dowcipem; dowcipów, dowcipom
do wczoraj
do widzenia
dowieść (udowodnić) dowiodę, dowiodą;
dowiedź
dowieźć (np. samochodem) dowiozę, dowiozą; dowieź; dowiózł
do woli
dowolny
dowożenie dowożeniem
dowód dowodem; dowodów, dowodom

drużyna

dowódca dowódcę, dowódcą; dowódców,
dowódcom
dowództwo dowództwem
dowóz dowozem
do wyboru
do zobaczenia
dozorca dozorcę, N. dozorcą; dozorców,
C.lm. dozorcom
dozór dozorem, dozorze
dożylny
dożynać dożynam, dożynają
dożynki dożynkom
do żywego
dożywiać dożywiam, dożywiają dożywocie
dół dołem; dołów, dołom
dr (doktor) dra, drowi, drem, drze; drowie
a. dr dr, drów, drom, drami; w przypadkach zależnych lp. też z kropką: dr., np. z dr.
Kocińskim; o kobiecie – ndm, np. z dr Joanną Mąką
dramatopisarstwo dramatopisarstwem
dramaturgia dramaturgii, dramaturgię,
dramaturgią
drapieżca drapieżcę, N. drapieżcą; drapieżców, C.lm. drapieżcom
drapieżnik drapieżnikiem; drapieżników,
drapieżnikom
drażetka drażetkę, N. drażetką; C.lm. drażetkom
drażliwy; drażliwi
drażnić drażnię, drażnią
drąg drągiem; drągów, drągom
drążek drążkiem; drążków, drążkom
drążyć drążę, drążą; drąż
drelich drelichem; drelichów, drelichom
dręczyciel dręczycielem; dręczycieli a. dręczycielów, dręczycielom
dręczyć dręczę, dręczą
drętwieć drętwieję, drętwieją
drętwy; drętwi
drgawka drgawkę, N. drgawką; C.lm. drgawkom

drgnąć drgnę, drgną; drgnął, drgnęła,
drgnęli
dr hab. (doktor habilitowany)
drink-bar drink-barem, drink-barze;
drink-barów, drink-barom
drobiazg drobiazgiem; drobiazgów, drobiazgom
drobiażdżek drobiażdżkiem; drobiażdżków, drobiażdżkom
drobnoziarnisty
drogeria drogerii, drogerię, N. drogerią;
drogerii, C.lm. drogeriom
drogi; drodzy
drogocenny
drogowskaz drogowskazem; drogowskazów, drogowskazom
Drohiczyn Drohiczynem
drohiczyński
Drohobycz Drohobyczem
drohobycki
drozd drozdem, droździe; drozdów, drozdom
drożdże drożdżom
drożeć drożeje, drożeją
droższy; drożsi
drożyzna drożyźnie, drożyznę, drożyzna
drób drobiem
dróżka dróżkę, N. dróżką; C.lm. dróżkom
dróżnik dróżnikiem; dróżników, dróżnikom
drugi
drugoklasista drugoklasistę, N. drugoklasistą; drugoklasistów, C.lm. drugoklasistom
drugoroczny; drugoroczni
drugorzędny; drugorzędni
druh druhem; druhów, druhom
druk drukiem; druków, drukom
drukarz drukarzem; drukarzom
drut drutem; drutów, drutom
drużyna drużynę, N. drużyną; C.lm. drużynom
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drzazga

drzazga drzazdze, drzazgę, N. drzazgą;
C.lm. drzazgom
drzeć drę, drze
drzemać drzemię, drzemią
drzemka drzemkę, N. drzemką; C.lm.
drzemkom
drzewko drzewkiem; drzewkom
drzewo drzewem; C.lm. drzewom
drzeworyt drzeworytem; drzeworytów,
drzeworytom
drzewostan drzewostanem
drzwi drzwiom
drzwiczki drzwiczkom
drżeć drżę, drżą
drżenie drżeniem; drżeniom
ds. (do spraw)
dubeltówka dubeltówkę, N. dubeltówką;
C.lm. dubeltówkom
duch duchem; duchów, duchom
duchota duchotę, duchotą
duchowieństwo duchowieństwem
duchowny; duchowni
dudek dudkiem; dudków, dudkom
duet duetem; duetów, duetom
Dulcynea Dulcynei, Dulcyneą; Dulcynee,
Dulcynei
Dumas (Aleksander) Dumasem a. (z odmienionym imieniem) ndm: z Aleksandrem Dumas
dum-dum ndm
dumny; dumni
dumping dumpingiem
Dunaj Dunajem
dunajski
Dunajec Dunajcem
dunajecki
duplikat duplikatem; duplikatów, duplikatom
dureń durniem; durniów a. durni, durniom
Dürrenmatt (Friedrich) Friedrichem Dürrenmattem, Friedrichu Dürrenmatcie
durszlak durszlakiem; durszlaków, durszlakom
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durzyć się durzę się, durzą się
dusić duszę, duszą
dusigrosz dusigroszem; dusigroszy a. dusigroszów, dusigroszom
dusza duszę, N. duszą; C.lm. duszom
duszkiem (pić)
Duszniki-Zdrój Dusznikami-Zdrojem
dusznicki
duszny
duszpasterski
duszpasterz duszpasterzem; duszpasterzom
dużo
dużo by
duży
dwa dwóch a. dwu, dwom a. dwóm
dwadzieścia dwudziestu
dwadzieścioro dwadzieściorgiem
dwanaście dwunastu
dwoić się dwoję się, dwoją się
dworzanin dworzaninem; dworzanom
dworzec dworcem; dworców, dworcom
dwóch a. dwu
dwóchsetlecie dwóchsetleciem; dwóchsetleciom a. zob. dwusetlecie
dwóchsetny a. dwusetny
dwójka dwójkę, N. dwójką; C.lm. dwójkom
dwór dworem, dworze; dworów, dworom
dwu a. dwóch
dwubarwny
dwuczęściowy
dwudziestkadwójka
dwudziestoczterogodzinny
dwudziestoczteroipółetni
dwudziestogroszówka dwudziestogroszówkę, N. dwudziestogroszówką C.lm.
dwudziestogroszówkom
dwudziestojednoletni
dwudziestokilkuletni
dwudziestokrotny
dwudziestolatek dwudziestolatkiem; dwudziestolatków, dwudziestolatkom

dyrygent

dwudziestolecie dwudziestoleciem; dwudziestoleciom
dwudziestopięciolecie
dwudziestowieczny; dwudziestowieczni
dwudziestozłotówka dwudziestozłotówkę, N. dwudziestozłotówką; C.lm. dwudziestozłotówkom
dwudziesty
dwugłos dwugłosem; dwugłosów, dwugłosom
dwuipółletni
dwujezdniowy
dwukropek dwukropkiem; dwukropków,
dwukropkom
dwukrotny
dwulatek dwulatkiem; dwulatków, dwulatkom
dwuletni
dwulicowiec dwulicowcem; dwulicowców,
dwulicowcom
dwumiesięcznik dwumiesięcznikiem;
dwumiesięczników, dwumiesięcznikom
dwunastnica dwunastnicę, N. dwunastnicą; C.lm. dwunastnicom
dwunastogodzinny
dwunastoipółletni
dwunastokrotny
dwunastoletni
dwunastozgłoskowiec dwunastozgłoskowcem; dwunastozgłoskowców, dwunastozgłoskowcom
dwunożny; dwunożni
dwururka dwururkę, N. dwururką; C.lm.
dwururkom
dwusetlecie dwusetleciem; dwusetleciom
a. zob. dwóchsetlecie
dwusetny a. dwóchsetny
dwuszereg dwuszeregiem;
dwuszeregów, dwuszeregom
dwutlenek dwutlenkiem; dwutlenków, dwutlenkom
dwutomowy

dwutygodnik dwutygodnikiem; dwutygodników, dwutygodnikom
dwutysięczny
dwuwiersz dwuwierszem; dwuwierszom
dwuzłotówka dwuzłotówkę, N. dwuzłotówką; C.lm. dwózłotówkom
dwuznaczny
dwuznak dwuznakiem; dwuznaków, dwuznakom
Dyck zob. van Dyck
dyfuzja dyfuzji, dyfuzję, dyfuzją
dygnitarz dygnitarzem; dygnitarzy a. dygnitarzów, dygnitarzom
dygresja dygresji, dygresję, N. dygresją;
dygresji, C.lm. dygresjom
dykcja dykcję, dykcją
dyktafon dyktafonem; dyktafonów, dyktafonom
dyktando dyktandem, dyktandzie; C.lm.
dyktandom
dyktator dyktatorem, dyktatorze; dyktatorów, dyktatorom
dyktatura dyktaturze, dyktaturę, dyktaturą
dyliżans dyliżansem, dyliżansie; dyliżansów, dyliżansom
dymisja dymisji, dymisję, N. dymisją; dymisji, C.lm. dymisjom
dynastia dynastii, dynastię, N. dynastią;
C.lm. dynastiom
dyngus dyngusem; dyngusów, dyngusom
dynia dyni, dynię, N. dynią; C.lm. dyniom
dyplomacja dyplomacji, dyplomację,
N. dyplomacją; dyplomacji, C.lm. dyplomacjom
dyr. (dyrektor)
dyrekcja dyrekcji, dyrekcję, N. dyrekcją;
dyrekcji, C.lm. dyrekcjom
dyrektor dyrektorem, dyrektorze; dyrektorów, dyrektorom
dyrygent dyrygentem, dyrygencie; dyrygentów, dyrygentom
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dysgrafia

dysgrafia dysgrafii, dysgrafię, dysgrafią
dysharmonia dysharmonii, dysharmonię,
dysharmonią
dyshonor dyshonorem, dyshonorze
dysk dyskiem; dysków, dyskom
dyskdżokej dyskdżokejem; dyskdżokejów,
dyskdżokejom
a. zob. disc jockey
dyskietka dyskietkę, N. dyskietką; C.lm.
dyskietkom
dyskografia dyskografii, dyskografię, dyskografią
dyskomfort dyskomfortem
dyskonto dyskontem, dyskoncie
dyskryminacja dyskryminacji, dyskryminację, N. dyskryminacją; dyskryminacji,
C.lm. dyskryminacjom
dyskurs dyskursem; dyskursów, dyskursom
dyskusja dyskusji, dyskusję, N. dyskusją;
dyskusji, C.lm. dyskusjom
dyskutant dyskutantem, dyskutancie; dyskutantów, dyskutantom
dyskwalifikacja dyskwalifikacji, dyskwalifikację, dyskwalifikacją
dysonans dysonansem, dysonansie; dysonansów, dysonansom
dyspensa dyspensie, dyspensę, dyspensą
dysponent dysponentem, dysponencie;
dysponentów, dysponentom
dysponować 1.lp. dysponuję, 3.lp. dysponuje, dysponują
dyspozycja dyspozycji, dyspozycję, N. dyspozycją; dyspozycji, C.lm. dyspozycjom
dysproporcja dysproporcji, dysproporcję,
N. dysproporcją; dysproporcji, C.lm. dysproporcjom
dysputa dysputę, N. dysputą; C.lm. dysputom
dystans dystansem, dystansie; dystansów,
dystansom
dystrybucja dystrybucji, dystrybucję, dystrybucją
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dystych dystychem; dystychów, dystychom
dystynkcja dystynkcji, dystynkcję, dysproporcja N. dystynkcją; dystynkcji, C.lm.
dystynkcjom
dywersant dywersantem, dywersancie;
dywersantów, dywersantom
dywersja dywersji, dywersję, dywersją
dywidenda dywidendzie, dywidendę, N. dywidendą; C.lm. dywidendom
dywizja dywizji, dywizję, N. dywizją; dywizji, C.lm. dywizjom
dywizjon dywizjonem; dywizjonów, dywizjonom
dyżur dyżurem, dyżurze; dyżurów, dyżurom
dyżurny; dyżurni
dziad dziadem; dziadów, dziadom
dziadek dziadkiem; dziadków, dziadkom
dziadostwo dziadostwem
dziadunio dziaduniem; dziaduniów, dziaduniom
dziadziuś dziadziusiem; dziadziusiów,
dziadziusiom
dziąsło dziąsłem, dziąśle; dziąsłom
dzida dzidę, N. dzidą; C.lm. dzidom
dzidziuś dzidziusiem; dzidziusiów, dzidziusiom
dzieciątko dzieciątkiem; C.lm. dzieciątkom
dziecię dziecięcia, dziecięciem; dzieciąt,
C.lm. dzieciętom
dziecinnieć dziecinnieję, dziecinnieje
dzieciństwo dzieciństwem
dziedzictwo dziedzictwem
dziegieć dziegciem
dziejopis dziejopisem; dziejopisowie,
dziejopisów
dziennie
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej (skrót: DzURP a. DzU)
dziennikarz dziennikarzem; dziennikarzom

dziura

dzień dobry
dzień w dzień
dzierżawa dzierżawę, N. dzierżawą; C.lm.
dzierżawom
dzierżawca dzierżawcę, N. dzierżawcą;
dzierżawców, C.lm. dzierżawcom
dzierżyć dzierżę, dzierżą; dzierż
dziesiątka dziesiątkę, N. dziesiątką; C.lm.
dziesiątkom
dziesiąty
dziesięcina
dziesięcioboista dziesięcioboistę, N. dziesięcioboistą; dziesięcioboistów, C.lm. dziesięcioboistom
dziesięciogodzinny
dziesięcioipółletni
dziesięciokilometrowy
dziesięciokrotny
dziesięciolatek dziesięciolatkiem; dziesięciolatków, dziesięciolatkom
dziesięciolecie dziesięcioleciem; dziesięcioleciom
dziesięciozłotowy
dziesięciozłotówka dziesięciozłotówkę,
N. dziesięciozłotówką; C.lm. dziesięciozłotówkom
dziesięć dziesięciu
dziesiętny
dzietny
dziewczę dziewczęcia, dziewczęciem;
dziewczęta, dziewcząt, dziewczętom
dziewczyna dziewczynę, N. dziewczyną;
C.lm. dziewczynom
dziewiąty
dziewica dziewicę, N. dziewicą; C.lm.
dziewicom
dziewictwo dziewictwem
dziewięcioipółletni
dziewięciokrotny
dziewięcioletni
dziewięć dziewięciu
dziewięćdziesiąt dziewięćdziesięciu

dziewięćdziesiąty
dziewięćset dziewięciuset
dziewięćsetletni
dziewięćsetny
dziewiętnastokrotny
dziewiętnastolatek dziewiętnastolatkiem;
dziewiętnastolatków, dziewiętnastolatkom
dziewiętnastowieczny
dziewka dziewkę, N. dziewką; C.lm. dziewkom
dziewucha dziewuchę, N. dziewuchą; C.lm.
dziewuchom
dzięcielina dzięcielinę, N. dzięcieliną;
C.lm. dzięcielinom
dzięcioł dzięciołem; dzięciołów, dzięciołom
dziękczynienie dziękczynieniem; dziękczynieniom
dziękować 1.lp. dziękuję, 3.lp. dziękuje,
dziękują
dziko rosnący
dzikus dzikusem; dzikusów, dzikusom
dziobać dziobię, dziobią; dziob a. dziób,
dziobcie a. dzióbcie a. zob. dzióbać
dziobek dziobkiem; dziobków, dziobkom
a. zob. dzióbek
dziobnąć dziobnę, dziobną; dziobnął,
dziobnęła, dziobnęli a. zob. dzióbnąć
dziób (ptaka) dzioba a. dzióba, dziobem
a. dzióbem; dziobów a. dzióbów, dziobom
a. dzióbom
dziób (statku) dziobie; dziobów, dziobom
dzióbać dzióbię, dzióbią; dziób, dzióbcie
a. zob. dziobać
dzióbek dzióbkiem; dzióbków, dzióbkom
a. zob. dziobek
dzióbnąć dzióbnę, dzióbną; dzióbnął,
dzióbnęła, dzióbnęli a. zob. dziobnąć
dziupla dziupli, dziuplę, N. dziuplą; dziupli, C.lm. dziuplom
dziura dziurze, dziurę, N. dziurą; C.lm.
dziurom
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dziurawiec

dziurawiec dziurawcem
dziw dziwem; dziwów, dziwom
dziwactwo Ms. dziwactwie; dziwactw, C.lm.
dziwactwom
dziwoląg dziwolągiem; dziwolągów, dziwolągom
DzURP (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) ndm a. DzU
dźgnąć dźgnę, dźgną; dźgnął, dźgnęła,
dźgnęli
dźwięk dźwiękiem; dźwięków, dźwiękom
dźwiękonaśladowczy
dźwiękoszczelny
dźwig dźwigiem; dźwigów, dźwigom
dźwignąć dźwignę, dźwigną;
dźwignął, dźwignęła, dźwignęli
dżdżownica dżdżownicę, N. dżdżownicą;
C.lm. dżdżownicom
dżdżu (daw. dopełniacz od: deszcz)
dżdżysty
dżem dżemem; dżemów, dżemom
dżentelmen dżentelmenem; dżentelmenów, dżentelmenom
dżersej dżersejem; dżersejów, dżersejom
dżez dżezem a. zob. jazz
dżezbend dżezbendem; dżezbendów,
dżezbendom a. zob. jazz-band
dżezmen dżezmenem; dżezmenów, dżezmenom a. zob. jazzman
dżihad dżihadem
dżin (trunek) dżinem a. zob. gin
dżin (duch, demon) dżinem; dżinów, dżinom a. zob. dżinn
dżinn dżinnem, dżinnie; dżinnów, dżinnom a. zob. dżin
dżinsy (spodnie) dżinsów, dżinsom
dżiu-dżitsu ndm a. zob. jujitsu a. jiu-jitsu
dżoging dżogingiem a. zob. jogging
dżojstik dżojstikiem; dżojstików, dżojstikom a. zob. joystick
dżokej dżokejem; dżokejów a. dżokei, dżokejom
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dżokejski
dżoker dżokerem, dżokerze; dżokerów,
dżokerom
dżudo ndm a. zob. judo
dżudoka dżudokę, N. dżudoką; dżudoków,
C. dżudokom a. zob. judoka
dżul dżulem; dżuli a. dżulów, dżulom
(skrót: J)
dżuma dżumę, dżumą
dżungla dżungli, dżunglę, N. dżunglą;
dżungli, C.lm. dżunglom
Dżyngis-chan Dżyngis-chanem a. zob.
Czyngis-chan

E
ech a. ech!
echo echem; echom
echosonda echosondzie, echosondę, N. echosondą; C.lm. echosondom
edukacja edukacji, edukację, edukacją
E-dur
EEG a. eeg. (elektroencefalogram) ndm
egocentryzm egocentryzmem, egocentryzmie
egoista egoistę, N. egoistą; egoistów, C.lm.
egoistom
egoizm egoizmem, egoizmie
egz. (egzemplarz)
egzekucja egzekucji, egzekucję, N. egzekucją; egzekucji, C.lm. egzekucjom
egzemplarz egzemplarzem; egzemplarzom
egzorcyzm egzorcyzmem, egzorcyzmie;
egzorcyzmów, egzorcyzmom
egzystencja egzystencji, egzystencję,
N. egzystencją; egzystencji, C.lm. egzystencjom
ehe a. ehe!
Eiffel (Gustave a. Gustaw) Gustavie a. Gustawie Eiffelem

El Greco 

Einstein (Albert) Einsteinem
Eisenstein (Siergiej) Siergiejem Eisensteinem
ejże a. ejże!
EKG (elektrokardiogram) ndm a. ekg.
ekologia ekologii, ekologię, N. ekologią
ekonomia ekonomii, ekonomię, N. ekonomią
ekosfera ekosferze, ekosferę, N. ekosferą;
C.lm. ekosferom
ekosystem ekosystemem
ekscelencja ekscelencji, ekscelencję,
N. ekscelencją; ekscelencji, C.lm. ekscelencjom
ekscentryczny; ekscentryczni
ekscentryk ekscentrykiem; ekscentryków,
ekscentrykom
ekscesarz ekscesarzem; ekscesarzom
ekshumacja ekshumacji, ekshumację,
N. ekshumacją; ekshumacji, C.lm. ekshumacjom
ekskluzywny; ekskluzywni
ekskomunika ekskomunikę, N. ekskomuniką; C.lm. ekskomunikom
ekslibris ekslibrisem; ekslibrisów, ekslibrisom
eksmąż eksmężem; eksmężów, eksmężom
eksmisja eksmisji, eksmisję, N. eksmisją;
C.lm. eksmisjom
ekspansja ekspansji, ekspansję, ekspansją
ekspedientka ekspedientkę, N. ekspedientką; C.lm. ekspedientkom
eksperyment eksperymentem, eksperymencie; eksperymentów, eksperymentom
eksploatować 1.lp. eksploatuję, 3.lp. eksploatuje, eksploatują
eksplozja eksplozji, eksplozję, N. eksplozją; eksplozji, C.lm. eksplozjom
eksposeł eksposłem; eksposłów, eksposłom
ekspres (pociąg; przesyłka; aparat do kawy)
ekspresem; ekspresów, ekspresom

ekspresjonizm ekspresjonizmem, ekspresjonizmie
ekspresywny; ekspresywni
eksterytorialny
ekstra
ekstradycja ekstradycji, ekstradycję, N. ekstradycją; ekstradycji, C.lm. ekstradycjom
ekstraklasa ekstraklasę, N. ekstraklasą; C.lm.
ekstraklasom
ekstrawagancja ekstrawagancji, ekstrawagancję, N. ekstrawagancją; ekstrawagancji,
C.lm. ekstrawagancjom
ekwilibrystyka ekwilibrystykę, ekwilibrystyką
ekwipunek ekwipunkiem; ekwipunków,
ekwipunkom
Elbląg Elblągiem
elblążanin; elblążanka; elbląski
elegancja elegancji, elegancję, elegancją
elegia elegii, elegię, N. elegią; elegii, C.lm.
elegiom
elektrociepłownia elektrociepłownię,
N. elektrociepłownią; elektrociepłowni,
C.lm. elektrociepłowniom
elektroliza elektrolizę, N. elektrolizą; C.lm.
elektrolizom
elektromagnes elektromagnesem; elektromagnesów, elektromagnesom
elektromagnetyczny
elektromechanika elektromechanikę,
elektromechaniką
elektronika elektronikę, elektroniką
elektrostatyczny
elektrotechniczny
elektrowstrząs elektrowstrząsem; elektrowstrząsów, elektrowstrząsom
elektryzujący
element elementem, elemencie; elementów, elementom
elementarz elementarzem; elementarzom
elf elfem; elfów, elfom
El Greco El Greca, El Grekiem
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eliksir

eliksir eliksirem, eliksirze; eliksirów, eliksirom
elipsa elipsę, N. elipsą; C.lm. elipsom
Eliza Elizę, N. Elizą; C.lm. Elizom
elokwencja elokwencji, elokwencję, elokwencją
e-mail (poczta elektroniczna) e-mailem;
e-maili, e-mailom a. mejl, mejlem; mejli,
mejlom
emalia emalii, emalię, N. emalią; C.lm.
emaliom
emancypacja emancypacji, emancypację,
emancypacją
embargo embargiem
emerytura emeryturze, emeryturę, N. emeryturą; C.lm. emeryturom
eminencja eminencji, eminencję, N. eminencją; eminencji, C.lm. eminencjom
emisariusz emisariuszem; emisariuszy
a. emisariuszów, emisariuszom
emisja emisji, emisję, N. emisją; emisji,
C.lm. emisjom
emocja emocji, emocję, N. emocją; emocji,
C.lm. emocjom
emocjonujący
e-moll
empiria empirii, empirię, empirią
empiryzm empiryzmem, empiryzmie
emploi ndm
emulsja emulsji, emulsję, N. emulsją;
emulsji, C.lm. emulsjom
en bloc
encyklopedia encyklopedii, encyklopedię,
N. encyklopedią; encyklopedii, C.lm. encyklopediom
energia energii, energię, energią
energooszczędny
enfant terrible ndm
entliczek, pentliczek
entuzjasta entuzjastę, N. entuzjastą; entuzjastów, C.lm. entuzjastom
entuzjastyczny; entuzjastyczni
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entuzjazm entuzjazmem, entuzjazmie
epicentrum lp. ndm; epicentrów, epicentrom
Epikur Epikurem
epidemia epidemii, epidemię, N. epidemią; epidemii, C.lm. epidemiom
epilepsja epilepsji, epilepsję, epilepsją
epilog epilogiem; epilogów, epilogom
episkopat episkopatem
epitafium lp. ndm; epitafia, epitafiów, epitafiom
epizod epizodem; epizodów, epizodom
epopeja epopei, epopeję, N. epopeją; epopei, C.lm. epopejom
Erazm Erazmem, Erazmie; Erazmów, Erazmom
Erewan a. Erywań Erewanu a. Erywania
ergonomia ergonomii, ergonomię, N. ergonomią
errata erratę, N. erratą; C.lm. erratom
erupcja erupcji, erupcję, N. erupcją; erupcji, C.lm. erupcjom
eseista eseistę, N. eseistą; eseistów, C.lm.
eseistom
esej esejem; esejów, esejom
esencja esencji, esencję, N. esencją; esencji,
C.lm. esencjom
esesman esesmanem; esesmani, esesmanów, esesmanom
eskadra eskadrze, eskadrę, N. eskadrą;
C.lm. eskadrom
Eskimos; Eskimoska; eskimoski
establishment establishmentem, establish
mencie
estetyzm estetyzmem, estetyzmie
esy-floresy esów-floresów, esom-floresom
et cetera (i tak dalej – skrót: etc.)
Etiopia Etiopii, Etiopię, Etiopią
Etiopczyk a. Etiop; Etiopka; etiopski
etiuda etiudę, N. etiudą; C.lm. etiudom
etnografia etnografii, etnografię, etnografią

familia

etui ndm
eucharystia eucharystii, eucharystię, eucharystią
eucharystyczny
eufemizm eufemizmem, eufemizmie; eufemizmów, eufemizmom
euforia euforii, euforię, euforią
euforyczny; euforyczni
Eugenia Eugenii, Eugenię, N. Eugenią;
Eugenii, C.lm. Eugeniom
Eugeniusz Eugeniuszem; Eugeniuszów,
Eugeniuszom
euglena euglenę, N. eugleną
eukaliptus eukaliptusem; eukaliptusów,
eukaliptusom
Eurazja Eurazji, Eurazję, Eurazją
eurazjatycki
euroczek euroczekiem; euroczeków, euroczekom
Europa Europę, Europą
Europejczyk; Europejka; europejski
Eurydyka Eurydyki, Eurydykę, N. Eurydyką; C.lm. Eurydykom
Eurypides Eurypidesem
Eustachy Eustachemu; Eustachych
eutanazja eutanazji, eutanazję, eutanazją
ew. (ewentualnie)
ewangelicki; ewangeliccy
ewangelicko-augsburski; ewangelicko-augsburscy
ewangelicyzm ewangelicyzmem, ewangelicyzmie
ewangelik ewangelikiem; ewangelików,
ewangelikom
ewangelista ewangelistę, N. ewangelistą;
ewangelistów, C.lm. ewangelistom
ewenement ewenementem, ewenemencie;
ewenementów, ewenementom
ewentualny; ewentualni
ewidencja ewidencji, ewidencję, N. ewidencją; ewidencji, C.lm. ewidencjom
ewidentny; ewidentni

ewolucja ewolucji, ewolucję, N. ewolucją;
ewolucji, C.lm. ewolucjom
ex aequo
ex cathedra
Ex libris a. ex libris
Exodus (Księga Wyjścia) ndm
exodus (masowa emigracja) exodusem
explicite
exposé ndm
ex post
expressis verbis

F
F (fluor; farad)
Fabian Fabianem; Fabianów, Fabianom
fabuła fabułę, N. fabułą; C.lm. fabułom
face lifting face liftingu, face liftingiem
a. ndm
fach fachem; C.lm. fachom
fachowiec fachowcem; fachowców, fachowcom
Fahrenheit skala Fahrenheita
fair play ndm
fajans fajansem, fajansie; fajansów, fajansom
fajerwerk fajerwerkiem; fajerwerków, fajerwerkom
faks faksem; faksów, faksom
faktura fakturze, fakturę, N. fakturą; C.lm.
fakturom
falochron falochronem; falochronów, falochronom
falsyfikat falsyfikacie; falsyfikatów, falsyfikatom
fałsz fałszem; fałszów, fałszom
fałszerstwo fałszerstwie, fałszerstwem;
fałszerstwom
fałszerz fałszerzem; fałszerzy a. fałszerzów,
fałszerzom
familia familii, familię, N. familią; familii,
C.lm. familiom
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fanaberia

fanaberia fanaberii, fanaberię, N. fanaberią; fanaberii, C.lm. fanaberiom
fanatyzm fanatyzmie, fanatyzmem
fan club fan clubem; fan clubów, fan clubom a. zob. fanklub
fanfara fanfarze, fanfarę, N. fanfarą; C.lm.
fanfarom
fanklub fanklubem; fanklubów, fanklubom a. zob. fan club
fantazja fantazji, fantazję, N. fantazją; fantazji, C.lm. fantazjom
Faraday (Michael) Michaelem Faradayem
farfocel farfoclem; farfocli a. farfoclów,
farfoclom
farmaceuta farmaceucie, farmaceutę,
N. farmaceutą; farmaceutów, C.lm. farmaceutom
fartuch fartuchem; fartuchów, fartuchom
faryzeusz faryzeuszem; faryzeuszy a. faryzeuszów, faryzeuszom
faryzeuszowski; faryzeuszowscy
fascynujący
fast food fast foodem; fast foodów, fast
foodom
faszystowski; faszystowscy
faszyzm faszyzmem, faszyzmie
fatamorgana fatamorganę, N. fatamorganą; C.lm. fatamorganom
faul faulem; fauli a. faulów, faulom
Faulkner (William) Williamem Faulknerem
fauna faunę, fauną
faux pas
fax zob. faks
FBI (Federal Bureau of Investigation – Federalne Biuro Śledcze) ndm
F-dur
feeria feerii, feerię, N. feerią; feerii, C.lm.
feeriom
Felicja Felicji, Felicję, N. Felicją; Felicji,
C.lm. Felicjom
felieton felietonem; felietonów, felietonom
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Feliks Feliksem; Feliksów, Feliksom
Fellini (Federico) Federica Felliniego
fenig fenigiem; fenigów, fenigom
Ferdynand Ferdynandem, Ferdynandzie;
Ferdynandów, Ferdynandom
ferie ferii, feriom
ferment fermencie, fermentem; fermentów, fermentom
festiwal festiwalem; festiwali, festiwalom
feudalizm feudalizmem, feudalizmie
feudał feudałem; feudałów, feudałom
fiasko fiaskiem; fiaskom
Fidiasz Fidiaszem
figiel figlem; figli a. figlów, figlom
figlarz figlarzem; figlarzy a. figlarzów, figlarzom
figura figurze, figurę, N. figurą; C.lm. figurom
fikcja fikcji, fikcję, N. fikcją; fikcji, C.lm.
fikcjom
fiknąć fiknę, fikną; fiknął,
fiknęła, fiknęli
fiku-miku
Filadelfia Filadelfii, Filadelfię, Filadelfią
filadelfijczyk; filadelfijka; filadelfijski
filantropia filantropii, filantropię, filantropią
filatelista filatelistę, N. filatelistą; filatelistów, C.lm. filatelistom
filharmonia filharmonii, filharmonię,
N. filharmonią; filharmonii, C.lm. filharmoniom
filia filii, filię, N. filią; C.lm. filiom
filmoznawstwo filmoznawstwem, filmoznawstwie
filologia filologii, filologię, N. filologią;
filologii, C.lm. filologiom
filozofia filozofii, filozofię, N. filozofią;
filozofii, C.lm. filozofiom
filtr filtrem, filtrze; filtrów, filtrom
finanse finansów, finansom
finansista finansistę, N. finansistą; finansistów, C.lm. finansistom

fotoamator

fin de siécle fin de siécle’u, fin de siécle’owi,
fin de siécle’em
finezja finezji, finezję, N. finezją; C.lm.
finezjom
finisz finiszem; finiszy a. finiszów, finiszom
Finlandia Finlandii, Finlandię, Finlandią
Fin (mężczyzna narodowości fińskiej)
a. Finlandczyk (obywatel Finlandii);
Finka (kobieta narodowości fińskiej)
a. Finlandka (obywatelka Finlandii);
fiński rzad. finlandzki
fiolet fioletem; fioletów, fioletom
fiołek fiołkiem; fiołków, fiołkom
fiord fiordem; fiordów, fiordom
firmament firmamentem, firmamencie
fisharmonia fisharmonii, fisharmonię,
N. fisharmonią; fisharmonii, C.lm. fisharmoniom
fiskus fiskusem
fiu bździu ndm
fiu, fiu a. fiu, fiu!
five o’clock ndm
fizjolog fizjologiem; fizjologów, fizjologom
fizjonomia fizjonomii, fizjonomię, N. fizjonomią; fizjonomii, C.lm. fizjonomiom
fizjoterapia fizjoterapii, fizjoterapię, N. fizjo
terapią a. zob. fizykoterapia
fizykoterapeuta fizykoterapeutę, N. fizykoterapeutą; fizykoterapeutów, C.lm. fizykoterapeutom
fizykoterapia fizykoterapii, fizykoterapię,
fizykoterapią a. zob. fizjoterapia
flamenco ndm
flaming flamingiem; flamingi, flamingów,
flamingom
Flaubert (Gustave a. Gustaw) Gustavem
a. Gustawem Flaubertem, Gustavie a. Gustawie Flaubercie
flądra flądrze, flądrę, N. flądrą; C.lm. flądrom

flejtuch flejtuchem; flejtuchów, flejtuchom
fleksja fleksji, fleksję, N. fleksją
fliper fliperem, fliperze; fliperów, fliperom
a. zob. flipper
flipper flipperem, flipperze; flipperów,
flipperom a. zob. fliper
flirt flirtem; flirtów, flirtom
Florian Florianem; Florianów, Florianom
fluid fluidem; fluidów, fluidom
fluor fluorem, fluorze
fluorescencja fluorescencji, fluorescencję,
N. fluorescencją; fluorescencji, C.lm. fluorescencjom
fluorowodór fluorowodorem, fluorowodorze
f-moll
fobia fobii, fobię, N. fobią; fobii, C.lm. fobiom
fochy fochów, fochom
foksterier foksterierem, foksterierze; foksterierów, foksterierom
fokstrot fokstrotem; fokstrotów, fokstrotom
folksdojcz folksdojczem; folksdojczów
a. folksdojczy, folksdojczom a. zob. volksdeutsch
fonia fonii, fonię, fonią
fonografia fonografii, fonografię, fonografią
fonologia fonologii, fonologię, fonologią
fontanna fontannę, N. fontanną; C.lm.
fontannom
forhend forhendem; forhendów, forhendom
formularz formularzem; formularzom
forpoczta forpocztę, N. forpocztą; C.lm.
forpocztom
fortepian fortepianem; fortepianów, fortepianom
fortunny; fortunni
forum lp. ndm; forów, forom
fotoamator fotoamatorem, fotoamatorze;
fotoamatorów, fotoamatorom
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fotochemiczny

fotochemiczny
fotografia fotografii, fotografię, N. fotografią; fotografii, C.lm. fotografiom
fotokomórka fotokomórkę, N. fotokomórką; C.lm. fotokomórkom
fotokopia fotokopii, fotokopię, N. fotokopią; fotokopii, C.lm. fotokopiom
fotomontaż fotomontażem; fotomontaży
a. fotomontażów, fotomontażom
fotoreportaż fotoreportażem; fotoreportażom
fotoreporter fotoreporterem, fotoreporterze; fotoreporterów, fotoreporterom
fotosynteza fotosyntezę, N. fotosyntezą;
C.lm. fotosyntezom
fototapeta fototapetę, N. fototapetą; C.lm.
fototapetom
foyer ndm
fragment fragmentem, fragmencie; fragmentów, fragmentom
frajda frajdę, N. frajdą; C.lm. frajdom
frakcja frakcji, frakcję, N. frakcją; frakcji,
C.lm. frakcjom
franchising franchisingiem
Francja Francji, Francję, Francją
Francuz; Francuzka; francuski
Franco ndm
francuskojęzyczny
francusko-polski
frasunek frasunkiem; frasunków, frasunkom
frazeologia frazeologii, frazeologię,
N. frazeologią; frazeologii,
C.lm. frazeologiom
Fredro (Aleksander) Fredrze, Fredrę, Fredrą
frekwencja frekwencji, frekwencję, N. frekwencją
freon freonem; freonów, freonom
Freud (Zygmunt a. Sigmund) Zygmuntem
a. Sigmundem Freudem
frędzel frędzlem; frędzli, frędzlom a. zob.
frędzla
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frędzla frędzli, frędzlę, N. frędzlą; C.lm.
frędzlom a. zob. frędzel
Frombork Fromborkiem
fromborski
front frontem, froncie; frontów, frontom
frotté ndm
frunąć frunę, fruną; frunął, frunęła, frunęli
frustracja frustracji, frustrację, N. frustracją; frustracji, C.lm. frustracjom
frustrat frustratem; frustratów, frustratom
frutti di mare ndm
fruwać fruwam, fruwają
fryzjer fryzjerem, fryzjerze; fryzjerów,
fryzjerom
fryzura fryzurze, fryzurę, N. fryzurą; C.lm.
fryzurom
fucha fusze, fuchę, N. fuchą; C.lm. fuchom
fufajka fufajkę, N. fufajką; C.lm. fufajkom
a. zob. kufajka
fuj a. fuj!
fujarka fujarkę, N. fujarką; C.lm. fujarkom
fuks fuksem; fuksów, fuksom
fundament fundamentem, fundamencie;
fundamentów, fundamentom
fundamentalizm fundamentalizmem,
fundamentalizmie
funkcja funkcji, funkcję, N. funkcją; funkcji, C.lm. funkcjom
funkcjonariusz funkcjonariuszem; funkcjonariuszy a. funkcjonariuszów
funt funtem, funcie; funtów, funtom
fura furze, furę, N. furą; C.lm. furom
furgon furgonem; furgonów, furgonom
furia furii, furię, furią
furknąć furknę, furkną; furknął, furknęła,
furknęli
futerał futerałem; futerałów, futerałom
futro futrem, futrze; C.lm. futrom
futryna futrynę, N. futryną; C.lm. futrynom
futrzak futrzakiem; futrzaków, futrzakom
futurolog futurologiem; futurologów, futurologom

GB

futuryzm futuryzmem, futuryzmie
fuzja fuzji, fuzję, N. fuzją; fuzji, C.lm. fuzjom

G
g (gram; przyspieszenie ziemskie)
g. a. godz. (godzina)
Gabriel Gabrielem; Gabrielów, Gabrielom
gad gadem; gadów, gadom
gadka gadkę, N. gadką; C.lm. gadkom
gadu-gadu ndm
gadulstwo gadulstwie
gaduła gadułę, N. gadułą; gaduł a. gadułów, C.lm. gadułom
gadżet gadżetem; gadżetów, gadżetom
gag gagiem; gagi, gagów, gagom
gajówka gajówkę, N. gajówką; C.lm. gajówkom
galanteria galanterii, galanterię, galanterią
galeria galerii, galerię, N. galerią; galerii,
C.lm. galeriom
Galicja Galicji, Galicję, Galicją
Galicjanin; Galicjanka; galicyjski
Galilea Galilei, Galileę, Galileą
Galilejczyk; Galilejka; galilejski
Galileo Galilei ndm a. zob. Galileusz
Galileusz Galileuszem a. zob. Galileo
Galilei
galimatias galimatiasem
Gall Anonim Gallem Anonimem
gałązka gałązkę, N. gałązką; C.lm. gałązkom
gałąź gałęzi, N. gałęzią; gałęziami a. gałęźmi, gałęziom
gałganiarz gałganiarzem; gałganiarzom
Gandhi (Mahatma) Mahatmie Gandhim
gang gangiem; gangi, gangów, gangom
gangster gangsterem, gangsterze; gangsterów, gangsterom
garaż garażem; garaży a. garażów, garażom

garb garbem; garbów, garbom
garbić się garbię się, garbią się; garb się
garden party ndm
Garibaldi (Giuseppe) Giuseppe Garibaldim
garmażeria garmażerii, garmażerię,
N. garmażerią; garmażerii, C.lm. garmażeriom a. zob. garmażernia
garmażernia garmażerni, garmażernię,
N. garmażernią; garmażerni, C.lm. garmażerniom a. zob. garmażeria
garncarz garncarzem; garncarzom
gastarbeiter gastarbeiterem, gastarbeiterze; gastarbeiterów, gastarbeiterom
gastronomia gastronomii, gastronomię,
gastronomią
gaśnica gaśnicę, N. gaśnicą; C.lm. gaśnicom
gauczo gauczem; gauczów, gauczom
Gauguin (Paul) Paulem Gauguinem
gawęda gawędę, N. gawędą; C.lm. gawędom
gawędziarz gawędziarzem; gawędziarzom
gawędzić gawędzę, gawędzą; gawędź
gawiedź gawiedzi, gawiedzią
gaworzyć gaworzę, gaworzą; gaworz
gaz gazem; gazów, gazom
gazeciarz gazeciarzem; gazeciarzy a. gazeciarzów, gazeciarzom
gazociąg gazociągiem; gazociągi, gazociągów, gazociągom
gazomierz gazomierzem; gazomierzy
a. gazomierzów, gazomierzom
gaża gażę, N. gażą; C.lm. gażom
gąbczasty
gąsienica gąsienicę, N. gąsienicą; C.lm.
gąsienicom
gąsior gąsiorem, gąsiorze; gąsiorów, gąsiorom
gąska gąskę, N. gąską; C.lm. gąskom
gąszcz gąszczem; gąszczom
GB (gigabajt)

101

G-dur

G-dur
gdybać gdybam, gdybają
gdyby
gdybyż
gdyż
Gdynia Gdyni, Gdynię, Gdynią
gdynianin; gdynianka; gdyński
gdyżby
gdzie indziej
gdziekolwiek
gdzieniegdzie
gdzież
gdzieżby (wcale nie, skądże)
gdzież by (w którym miejscu, np. Gdzież
by Kasia mogła stanąć?)
gehenna gehennie, gehennę, gehenną
gejsza gejszę, N. gejszą; C.lm. gejszom
gejzer gejzerem, gejzerze; gejzerów, gejzerom
gen. (generał)
genealogia genealogii, genealogię, N. genealogią; genealogii, C.lm. genealogiom
genitalia genitaliów, genitaliom
genius loci
geniusz geniuszem; geniuszów a. geniuszy,
geniuszom
geocentryczny
geocentryzm geocentryzmem, geocentryzmie
geodezja geodezji, geodezję, geodezją
geografia geografii, geografię, geografią
geologia geologii, geologię, geologią
geometria geometrii, geometrię, geometrią
geopolityczny
geopolityka geopolitykę, geopolityką
George [wym. Dżordż] George’a, George’em, George’u
Georges [wym. Żorż] Georges’a, Georges’em, Georgesie
Gerard Gerardem; Gerardów, Gerardom
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gerbera gerberze, gerberę, N. gerberą;
C.lm. gerberom
Gerlach Gerlachem
Germania Germanii, Germanię, Germanią
Germanin; Germanka; germański
germanizm germanizmem, germanizmie;
germanizmów, germanizmom
Gershwin (George) George’em Gershwinem
gest gestem; gestów, gestom
gestapo ndm
gestapowski
gestia gestii, gestię, gestią
geszefciarz geszefciarzem; geszefciarzom
getto gettem, getcie; C.lm. gettom
gęba gębę, N. gębą; gąb a. gęb, C.lm. gębom
gęgać gęga, gęgają
gęsto
gęstwa gęstwę, gęstwą
gęstwina gęstwinę, N. gęstwiną; C.lm. gęstwinom
gęsty
gęś gęsi, N. gęsią; gęsi, C.lm. gęsiom
Ghana Ghanę, Ghaną
Ghańczyk; Ghanka a. Ghanijka; ghański
giąć gnę, gniesz, gną; giął, gięła, gięli; gięty
gibki
Gide (André) André Gide’a, André Gide’em,
André Gidzie
Giewont Giewontem
Gieysztor (Aleksander) Gieysztorem,
o Gieysztorze
giętki
gigabajt gigabajtem; gigabajtów, gigabajtom (skrót: GB)
gigantomania gigantomanii, gigantomanię, gigantomanią
Gilbert Gilbertem; Gilbertów, Gilbertom
gilotyna gilotynę, N. gilotyną; C.lm. gilotynom
gimnazjum lp. ndm; gimnazja, gimnazjów,
gimnazjom
ginąć ginę, giną; ginął, ginęła, ginęli

gokart

ginekologia ginekologii, ginekologię, ginekologią
Gioconda Giocondę, Giocondą
gitarzysta gitarzystę, N. gitarzystą; gitarzyści, gitarzystów, C.lm. gitarzystom
Giżycko Giżyckiem
giżycczanin; giżycczanka; giżycki
gladiator gladiatorem, gladiatorze; gladiatorów, gladiatorom
glazura glazurze, glazurę, N. glazurą; C.lm.
glazurom
glejt glejtem; glejtów, glejtom
ględzić ględzę, ględzą; ględź
gliniasto-piaszczysty
glista glistę, N. glistą; C.lm. glistom
glob globem; globów, globom
globalizm globalizmem, globalizmie
globtroter globtroterem, globtroterze;
globtroterów, globtroterom
gloria glorii, glorię, N. glorią; glorii, C.lm.
gloriom
gloria victis!
glukometr glukometrem, glukometrze;
glukometrów, glukometrom
glukoza glukozę, glukozą
gluten glutenem
gładki
gładzić gładzę, gładzą; gładź
gładź gładzi, N. gładzią;
gładzi, C.lm. gładziom
głaskać głaszczę a. głaskam, głaszczą a. głaskają
głasnost głasnosti, głasnostią
głaz głazem; głazów, głazom
głąb głąbem; głąbów, głąbom
głębia głębi, głębię, N. głębią; głębi, C.lm.
głębiom
głęboki
głodomór głodomorem, głodomorze; głodomorów, głodomorom
głowonóg głowonogiem; głowonogi, głowonogów, głowonogom

głód głodem
głóg głogiem; głogi, głogów, głogom
główka główkę, N. główką; C.lm. główkom
głównodowodzący głównodowodzącego,
głównodowodzącym
główny
głuchnąć głuchnę, głuchną; głuchł a. głuchnął, głuchła a. głuchnęła, głuchli a. głuchnęli
Głuchołazy Głuchołazów a. Głuchołaz
głuchołaski
głuchoniemy
głuchota głuchotę, głuchotą
głuchy
głupi
głupieć głupieję, głupieją
głupstewko głupstewkiem; C.lm. głupstewkom
głupstwo głupstwem; głupstwom
głusza głuszę, N. głuszą; C.lm. głuszom
gm. (gmina)
gmach gmachem; gmachów, gmachom
gmatwać gmatwam, gmatwają
g-moll
gnębić gnębię, gnębią; gnęb
gniazdko gniazdkiem; C.lm. gniazdkom
gnić gniję, gniją
gniew gniewem
gnieździć się gnieżdżę się, gnieżdżą się;
gnieźdź się
gnoić gnoję, gnoją; gnój
gnojówka gnojówkę, N. gnojówką; C.lm.
gnojówkom
gnój gnojem
gnu ndm
gnuśny
Godunow (Borys) Borysem Godunowem
godz. a. g. (godzina)
Goethe (Johann Wolfgang von Goethe)
Johannem Wolfgangiem von Goethem
a. (z odmienionym imieniem) ndm: Johannem Wolfgangiem von Goethe
gokart gokartem; gokartów, gokartom
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Goliat

Goliat (postać biblijna) Goliatem (ale: goliat – chrząszcz; żaba; czołg)
golf golfem; golfów, golfom
golić golę, golą; gol a. gól, golcie a. gólcie
golkiper golkiperem, golkiperze; golkiperów, golkiperom
Golub-Dobrzyń Golubiem-Dobrzyniem
golubsko-dobrzyński
gołąbek gołąbkiem; gołąbki, gołąbków,
gołąbkom
gołębica gołębicę, N. gołębicą; C.lm. gołębicom
gołoledź gołoledzi, gołoledzią
Goncourt bracia Goncourt a. Goncourtowie, braci Goncourt a. Goncourtów
gondolier gondolierem, gondolierze; gondolierów, gondolierom
gong gongiem; gongi, gongów, gongom
gonitwa gonitwę, N. gonitwą; C.lm. gonitwom
Gonzaga (Ludwika Maria) Gonzadze,
Gonzagę, Gonzagą a. (z odmienionym
imieniem lub tytułem) ndm: Ludwice Marii Gonzaga
GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe) ndm a. GOPR-u, GOPR-ze
goprowski a. GOPR-owski
gorąco
gorący
gorszący
gorzałka gorzałkę, N. gorzałką; C.lm. gorzałkom
gorzelnia gorzelni, gorzelnię, N. gorzelnią;
gorzelni a. gorzelń, C.lm. gorzelniom
gorzki
gorzknieć gorzknieję, gorzknieją
gospodarstwo gospodarstwie; gospodarstw
gospodarz; gospodarze, gospodarzy
Gotfryd Gotfrydem; Gotfrydów, Gotfrydom
gotówka gotówkę, gotówką
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gouda goudę, goudą
Goya (Francisco de Goya y Lucientes) Francisca de Goi, Francisca de Goyę, Franciskiem
de Goyą
góra górze, górę, N. górą; C.lm. górom
Góra Kalwaria Góry Kalwarii, Górę Kalwarię, Górą Kalwarią
kalwaryjski
góral góralem; górali, góralom
góralszczyzna góralszczyźnie, góralszczyznę, góralszczyzną
górniczo-hutniczy (dotyczący górnictwa
i hutnictwa)
górnik górnikiem; górników, górnikom
górnolotny
górnopłat górnopłatem; górnopłatów,
górnopłatom
górny
Górny Śląsk Górnym Śląskiem
Górnoślązak; Górnoślązaczka; górnośląski
górotwór górotworem, górotworze; górotworów, górotworom
górski
górzysty
grab grabem; grabów, grabom
grabarz grabarzem;
grabarzom
grabież N. grabieżą; C.lm. grabieżom
grabieżca grabieżcę, N. grabieżcą; grabieżców, C.lm. grabieżcom
grabki grabkom
grad (opad w postaci bryłek lodu) gradem
graffiti ndm
grafoman grafomanem; grafomani, grafomanów, grafomanom
Graham (nazwisko albo imię angielskie)
Grahamem (ale: graham – rodzaj chleba)
granatowo-czarny (granatowy i czarny)
granatowoczarny (czarny o odcieniu granatowym)
grand prix ndm

grzeczny

graniastosłup graniastosłupem; graniastosłupów, graniastosłupom
grapefruit grapefruitem; grapefruitów,
grapefruitom a. zob. grejpfrut
Grażyna Grażynę, N. Grażyną; C.lm. Grażynom
Grecja Grecji, Grecję, Grecją
Grek; Greczynka; grecki
greckokatolicki
grecko-rzymski
Greenwich ndm
gregoriański
grejpfrut grejpfrutem; grejpfrutów, grejpfrutom a. zob. grapefruit
grekokatolik grekokatolikiem; grekokatolików, grekokatolikom
gremium lp. ndm; gremia, gremiów, C.lm.
gremiom
grenadier grenadierem, grenadierze; grenadierów, grenadierom
Grieg (Edward a. Edvard) Edwardem
a. Edvardem Griegiem
grill grillem; grilli a. grillów, grillom
grizzly ndm
groch grochem; grochów, grochom
grochówka grochówkę, N. grochówką;
C.lm. grochówkom
gromowładny
gronostaj gronostajem; gronostai a. gronostajów, gronostajom
gros (12 tuzinów) grosem; grosów, grosom
gros (większość) ndm
grosz (moneta) groszem; groszom
groszorób groszorobem; groszorobów,
groszorobom
grot grotem; grotów, grotom
grotołaz grotołazem; grotołazów, grotołazom
Grottger (Artur) Grottgerem
grozić grożę, grożą; groź a. gróź, groźcie
a. gróźcie
groźba groźbę, N. groźbą; C.lm. groźbom

grób grobem; grobów, grobom
gród grodem; grodów, grodom
Grójec Grójcem
grójczanin; grójczanka; grójecki
grubas grubasem; grubasów, grubasom
grubianin grubianinem; grubianom
grubiaństwo grubiaństwem
grubokościsty
gruboskórny
gruboziarnisty
gruby
gruchać grucham, gruchają
gruchnąć gruchnę; gruchną; gruchnął,
gruchnęła, gruchnęli
gruchot gruchotem; gruchotów, gruchotom
grunt gruntem, gruncie; gruntów, gruntom
gruntowny
grupa grupę, N. grupą; C.lm. grupom
grusza gruszę, N. gruszą; C.lm. gruszom
gruszka gruszkę, N. gruszką; C.lm. gruszkom
gruz gruzem
Gruzja Gruzji, Gruzję, Gruzją
Gruzin; Gruzinka; gruziński
gruźlica gruźlicę, gruźlicą
gryzipiórek gryzipiórkiem; gryzipiórków,
gryzipiórkom
gryźć gryzę, gryzą; gryź
grzać grzeję, grzeją; grzeli a. grzali
grząski
grząźć grzęznę, grzęzną; grzęźnij; grzązł,
grzęzła, grzęźli a. zob. grzęznąć
grzbiet grzbietem; grzbietów, grzbietom
grzebać grzebię, grzebią; grzeb
grzebień grzebieniem; grzebieni, grzebieniom
grzech grzechem; grzechów, grzechom
grzechotać grzechoczę a. grzechocę, grzechoczą a. grzechocą
grzechotnik grzechotnikiem; grzechotniki, grzechotników, grzechotnikom
grzeczny
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Grzegorz

Grzegorz Grzegorzem; Grzegorzów, Grzegorzom
grzejnik grzejnikiem; grzejniki, grzejników, grzejnikom
grzesznik grzesznikiem; grzeszników,
grzesznikom
grzeszny
grzeszyć grzeszę, grzeszą
grzewczy
grzęda grzędę, N. grzędą; C.lm. grzędom
grzęzawisko grzęzawiskiem; grzęzawiskom
grzęznąć grzęznę, grzęźniesz, grzęzną;
grzęźnij; grzązł, grzęzła, grzęźli a. zob. grząźć
grzmieć grzmię, grzmią
grzmocić grzmocę, grzmocą
grzmot grzmotem; grzmotów, grzmotom
grzmotnąć grzmotnę, grzmotną; grzmotnął, grzmotnęła, grzmotnęli
grzyb grzybem; grzybów, grzybom
grzybek grzybkiem; grzybki, grzybków,
grzybkom
grzybnia grzybni, grzybnię, N. grzybnią;
grzybni, C.lm. grzybniom
grzybobójczy
grzybobranie grzybobraniem; grzybobraniom
grzywa grzywę, N. grzywą; C.lm. grzywom
grzywacz grzywaczem; grzywaczom
grzywka grzywkę, N. grzywką; C.lm.
grzywkom
grzywna grzywnę, N. grzywną; C.lm.
grzywnom
GUC (Główny Urząd Ceł) GUC-u, GUC-em a. ndm
gulasz gulaszem; gulaszów a. gulaszy, gulaszom
gul, gul a. gul, gul!
Guliwer Guliwerem, Guliwerze
guma gumę, N. gumą; C.lm. gumom
gumiak gumiakiem; gumiaki, gumiaków,
gumiakom
gupik gupikiem; gupiki, gupików, gupikom
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guru ndm
GUS (Główny Urząd Statystyczny) ndm
a. GUS-em, GUS-ie
gusła gusłom
gust gustem; gustów, gustom
Gustaw Gustawem; Gustawów, Gustawom
guślarz guślarzem; guślarzom
Gutenberg (Jan a. Johann) Gutenbergiem
guz guzem; guzów, guzom
gwasz gwaszem; gwaszy a. gwaszów, gwaszom
gwiazda gwieździe, gwiazdę, N. gwiazdą;
C.lm. gwiazdom
gwiazdka gwiazdkę, N. gwiazdką; C.lm.
gwiazdkom
gwiazdorstwo gwiazdorstwem
gwiazdozbiór gwiazdozbiorem, gwiazdozbiorze; gwiazdozbiorów, gwiazdozbiorom
Gwinea Gwinei, Gwineę, Gwineą
Gwinejczyk; Gwinejka; gwinejski
gwint gwintem, gwincie; gwintów, gwintom
gwintówka gwintówkę, N. gwintówką;
C.lm. gwintówkom
gwizd gwizdem, gwiździe; gwizdów, gwizdom
gwizdać gwiżdżę, gwiżdżą; gwiżdż
gwizdnąć gwizdnę, gwizdną; gwizdnął,
gwizdnęła, gwizdnęli
gwoli
gwóźdź gwoździem; gwoździom, gwoździami a. gwoźdźmi
gzić się gżę się, gżą się
gzyms gzymsem; gzymsów, gzymsom
gżegżółka gżegżółkę, N. gżegżółką; C.lm.
gżegżółkom

H
h (godzina; halerz)
ha (hektar)
ha a. ha!

harfa

habilitacja habilitacji, habilitację, N. habilitacją; habilitacji, C.lm. habilitacjom
habilitowany; habilitowani (skrót: hab.)
habit habitem; habitów, habitom
Habsburg Habsburgiem; Habsburgów,
Habsburgom
hacker zob. haker
haczyk haczykiem; haczyków, haczykom
Hades Hadesem
haft haftem; haftów, haftom
Haga Hagę, Hagą
hażanin; hażanka; haski
Haendel (Georg Friedrich a. Jerzy Fryderyk) Georgem Friedrichem Haendlem,
o Georgu Friedrichu Haendlu a. Händel
Haiti ndm
Haitańczyk; Haitanka; haitański
hajda!
hajduk hajdukiem; hajduków, hajdukom
hajże!
hak hakiem; haki, haków, hakom
haker hakerem, hakerze; hakerów, hakerom
hala hali, halę, N. halą; C.lm. halom
halabarda halabardę, N. halabardą; C.lm.
halabardom
halibut halibutem; halibutów, halibutom
Halina Halinę, N. Haliną; C.lm. Halinom
halka halkę, N. halką; C.lm. halkom
hall hallem; halli a. hallów, hallom a. zob.
hol
Haller (Józef) Hallerem, Hallerze
halo a. halo!
halogen halogenem; halogenów, halogenom
Halszka Halszkę, N. Halszką; C.lm. Halszkom
halucynacja halucynacji, halucynację,
N. halucynacją; halucynacji, C.lm. halucynacjom
halucynogenny
hałastra hałastrze, hałastrę, hałastrą
hałda hałdę, N. hałdą; C.lm. hałdom

hamak hamakiem; hamaki, hamaków
Hamburg Hamburgiem
hamburczyk; hamburka; hamburski
hamburger hamburgerem, hamburgerze;
hamburgerów, hamburgerom
hamulec hamulcem; hamulców, hamulcom
handel handlem
handicap handicapem
handlarz handlarzem; handlarzom
handlowiec handlowcem; handlowców,
handlowcom
handryczyć się handryczę się, handryczą
się
hangar hangarem, hangarze; hangarów,
hangarom
haniebny
Hanna Hannę, N. Hanną; C.lm. Hannom
Hannibal Hannibalem
hantle hantli, hantlom
hańbić hańbię, hańbią; hańb
happening happeningiem; happeningów,
happeningom
happy end happy endem, happy endzie;
happy endów, happy endom
haracz haraczem; haraczów a. haraczy,
haraczom
harakiri ndm
haratać haratam, haratają
harce harców, harcom
harcerstwo harcerstwem
harcerz harcerzem; harcerzom
harcmistrz harcmistrzem; harcmistrzów,
harcmistrzom (skrót: hm.)
harcownik harcownikiem; harcowników,
harcownikom
harcówka harcówkę, N. harcówką; C.lm.
harcówkom
hardo
hardy; hardzi
Hare Kriszna a. Hare Kryszna
harfa harfę, N. harfą; C.lm. harfom
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harmider

harmider harmidrem a. harmiderem, harmidrze a. harmiderze
harmonia harmonii, harmonię, N. harmonią; harmonii, C.lm. harmoniom
harmonijka harmonijkę, N. harmonijką;
C.lm. harmonijkom
harmonogram harmonogramem; harmonogramów, harmonogramom
harnaś harnasiem; harnasiów a. harnasi,
harnasiom
harówka harówkę, N. harówką; C.lm. harówkom
harpun harpunem; harpunów, harpunom
hart (siła, odporność) hartem: hart ducha
hartować 1.lp. hartuję, 3.lp. hartuje, hartują
hasać hasam, hasają
Haszek (Jarosław) Jarosławem Haszkiem
a. Hašek (Jaroslav) Jaroslavem Haškiem
haszysz haszyszem
hatchback hatchbackiem
hatha-joga hatha-jodze, hatha-jogę, hatha-jogą
haubica haubicę, N. haubicą; C.lm. haubicom
hau, hau a. hau, hau!
haust haustem; haustów, haustom
hazard hazardem
h.c. (honoris causa)
HDD (hard disk drive – dysk twardy) ndm
H-dur ndm
heavy metal heavy metalem
heban hebanem; hebanów, hebanom
hebel heblem; hebli a. heblów, heblom
hebrajski; hebrajscy
heca hecę, N. hecą; C.lm. hecom
hegemonia hegemonii, hegemonię, hegemonią
he, he a. he, he!
hej a. hej!
hejnał hejnałem; hejnałów, hejnałom
hejże!
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hekatomba hekatombę, N. hekatombą;
C.lm. hekatombom
heksametr heksametrem, heksametrze;
heksametrów, heksametrom
hektar hektarem, hektarze; hektarów, hektarom (skrót: ha)
hektolitr hektolitrem, hektolitrze; hektolitrów, hektolitrom (skrót: hl)
hektopaskal hektopaskalem; hektopaskali,
hektopaskalom (skrót: hPa)
Hektor Hektorem, Hektorze; Hektorów,
Hektorom
Hel Helem
helski
hel (pierw. chem.; symbol: He) helem
helikopter helikopterem, helikopterze;
helikopterów, helikopterom
Heliodor (imię) Heliodorem, Heliodorze;
Heliodorów, Heliodorom
Helios Heliosem
Helmut Helmutem; Helmutów, Helmutom
Heloiza Heloizę, Heloizą
hełm hełmem, hełmie; hełmów, hełmom
hełmofon hełmofonem; hełmofonów, hełmofonom
hematologia hematologii, hematologię,
hematologią
Hemingway (Ernest) Ernestem Heming
wayem
hemofilia hemofilii, hemofilię, hemofilią
hemoroidy hemoroidów, hemoroidom
hemoterapia (leczenie krwią) hemoterapii, hemoterapię, hemoterapią
hen
hen daleko!
hen, hen
henna hennę, henną
Henryk Henrykiem; Henryków, Henrykom
Herakles Heraklesem a. zob. Herkules
Heraklit z Efezu Heraklitem z Efezu
heraldyk heraldykiem; heraldyków, heraldykom

hipochondryk

herb herbem; herbów, herbom
herbarz herbarzem; herbarzom
herbata herbatę, N. herbatą; C.lm. herbatom
herbatnik herbatnikiem; herbatniki, herbatników
Herbert (Zbigniew) Herbertem, Herbercie
herbowy
herc hercem; herców, hercom (symbol: Hz)
heretyk heretykiem; heretyków, heretykom
herezja herezji, herezję, N. herezją; herezji,
C.lm. herezjom
Herkules Herkulesem a. zob. Herakles
Herling-Grudziński (Gustaw) Herlingiem-Grudzińskim
Hermes Hermesem
hermetyczny
Herod Herodem
herod-baba herod-babę, N. herod-babą;
C.lm. herod-babom, ale: baba herod
heroiczny; heroiczni
heroikomiczny
heroina heroinę, heroiną
heroizm heroizmem, heroizmie
herold heroldem; heroldów, heroldom
heros herosem; herosów, herosom
het w wyr.: het za górami
hetera heterze, heterę, N. heterą; C.lm.
heterom
het, het!
hetka-pętelka
hetman hetmanem; hetmanów, hetmanom
hetta!
Heweliusz (Jan) Heweliuszem
hę?
hiacynt hiacyntem, hiacyncie; hiacyntów,
hiacyntom
hibernacja hibernacji, hibernację, hibernacją
hiena hienę, N. hieną; C.lm. hienom

hierarchia hierarchii, hierarchię, N. hierarchią; hierarchii C.lm. hierarchiom
hieroglif hieroglifem; hieroglifów, hieroglifom
Hieronim Hieronimem; Hieronimów, Hieronimom
high life high life’u, high lifem, high lifie
a. ndm
higiena higienę, higieną
hi, hi a. hi, hi!
Hilary Hilarym; Hilarych
Hildegarda Hildegardę, N. Hildegardą;
C.lm. Hildegardom
himalaizm himalaizmem, himalaizmie
Himalaje Himalajów,Himalajom
himalajski
Hindenburg (Paul von Hindenburg) Paulem von Hindenburgiem
hinduista hinduistę, N. hinduistą; hinduiści, hinduistów, C.lm. hinduistom
hinduizm hinduizmem, hinduizmie
Hindus (por. Indie); Hinduska; hinduski
hiperbola hiperboli, hiperbolę, N. hiperbolą; hiperboli a. hiperbol, C.lm. hiperbolom
hiperinflacja hiperinflacji, hiperinflację,
hiperinflacją
hiperpoprawny
hiperwitaminoza hiperwitaminozę, hiperwitaminozą
hipiczny a. hippiczny
hipika hipikę, hipiką a. zob. hippika
hipis hipisem; hipisów, hipisom a. zob.
hippis
hipnotyzer hipnotyzerem, hipnotyzerze;
hipnotyzerów, hipnotyzerom
hipnotyzować 1.lp. hipnotyzuję, 3.lp. hipnotyzuje, hipnotyzują
hipnoza hipnozę, hipnozą
hipochondria hipochondrii, hipochondrię, hipochondrią
hipochondryk hipochondrykiem; hipochondryków, hipochondrykom
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Hipokrates

Hipokrates Hipokratesem
hipokryzja hipokryzji, hipokryzję, hipokryzją
Hipolit Hipolitem; Hipolitów, Hipolitom
hipopotam hipopotamie; hipopotamów,
hipopotamom
hipotaksa hipotaksę, hipotaksą
hipoteka hipotekę, N. hipoteką; C.lm. hipotekom
hipoterapia hipoterapii, hipoterapię, hipoterapią
hipotetyczny
hipoteza hipotezę, N. hipotezą; C.lm. hipotezom
hippiczny a. hipiczny
hippika hippikę, hippiką a. zob. hipika
hippis hippisem; hippisom a. zob. hipis
Hirohito ndm a. Hirohita, o Hirohicie: cesarza Hirohita a. cesarza Hirohito, o cesarzu Hirohicie a. cesarzu Hirohito
histeria histerii, histerię, histerią
histopatolog histopatologiem; histopatologów, histopatologom
historia historii, historię, N. historią; historii, C.lm. historiom
historiografia historiografii, historiografię, historiografią
historiozofia historiozofii, historiozofię,
historiozofią
historycznojęzykowy (dotyczący historii
języka)
historyczno-literacki (dotyczący historii
i literatury)
historycznoliteracki (dotyczący historii
literatury)
historyk historykiem; historyków, historykom
historyzm historyzmem, historyzmie
Hiszpania Hiszpanii, Hiszpanię, Hiszpanią
Hiszpan; Hiszpanka; hiszpański
hiszpańskojęzyczny
hit hitem; hitów, hitom
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Hitler (Adolf) Hitlerem, Hitlerze
hitlerowiec hitlerowcem; hitlerowców,
hitlerowcom
hitlerowski; hitlerowscy
hitleryzm hitleryzmem, hitleryzmie
HIV (Human Immunodeficiency Virus)
ndm
hl (hektolitr)
Hlond (August) Augustem Hlondem, Auguście Hlondzie
Hłasko (Marek) Hłaski, Hłasce, Hłaskę,
Hłaską
hm. (harcmistrz)
h-moll ndm
hobby ndm
hobbysta hobbystę, N. hobbystą; hobbystów, C.lm. hobbystom
hobbystyczny
hochsztapler hochsztaplerem, hochsztaplerze; hochsztaplerów, hochsztaplerom
hocki-klocki hockówklocków, hockom-klockom
hodowca hodowcę, N. hodowcą; C.lm.
hodowcom
hodowla hodowli, hodowlę, N. hodowlą;
hodowli, C.lm. hodowlom
Hohenzollern Hohenzollernem; Hohenzollernów, Hohenzollernom
ho, ho!
hoja hoi, hoję, N. hoją; hoi a. hoj, C.lm.
hojom
hojny; hojni
hokeista hokeistę, N. hokeistą; hokeistów,
C.lm. hokeistom
hokej hokejem
hokus-pokus ndm
hol (przedpokój) holem; holi a. holów,
holom a. zob. hall
hol (lina) holem; holów, holom
hola!
Holandia Holandii, Holandię, Holandią
Holender; Holenderka; holenderski

hrabia

holding holdingiem; holdingów, holdingom
Hollywood ndm a. Hollywoodem
hollywoodzki
holocaust holocaustem a. Holocaust
a. zob. holokaust
holografia holografii, holografię, holografią
hologram hologramem; hologramów, hologramom
holokaust holokaustem a. zob. holocaust
a. Holocaust
Holoubek (Gustaw) Holoubkiem
hołd hołdem; hołdów, hołdom
hołota hołotę, hołotą
hołubić hołubię, hołubią; hołub
hołubiec hołubcem; hołubców, hołubcom
hołysz hołyszem; hołyszów a. hołyszy, hołyszom
homar homarem, homarze; homarów,
homarom
homeopatia homeopatii, homeopatię,
homeopatią
Homer Homerem
homilia homilii, homilię, N. homilią; homilii, C.lm. homiliom
homofonia homofonii, homofonię, homofonią
homogeniczny
homonimia homonimii, homonimię, homonimią
homo sapiens ndm
homoseksualista homoseksualistę, N. homoseksualistą; homoseksualistów, C.lm.
homoseksualistom
homoseksualizm homoseksualizmem,
homoseksualizmie
Honda (marka samochodu i firma) Hondę,
Hondą
honda (samochód marki Honda) hondę,
N. hondą; C.lm. hondom
Hongkong Hongkongiem
Hongkończyk; Hongkonka; hongkoński

honor honorem, honorze
honorarium lp. ndm; honoraria, honorariów, honorariom
Honorata Honoratę, N. Honoratą; C.lm.
Honoratom
honoris causa (skrót: h.c.)
hop, hop!
hopla!
hoplita hoplitę, N. hoplitą; hoplitów, C.lm.
hoplitom
hopsasa!
Horacjusz Horacjuszem a. zob. Horacy
Horacy Horacemu a. zob. Horacjusz
horda hordę, N. hordą; C.lm. hordom
hormon hormonem; hormonów, hormonom
horoskop horoskopem; horoskopów, horoskopom
horrendalny
horror horrorem, horrorze; horrorów,
horrorom
hortensja hortensji, hortensję, N. hortensją; hortensji, C.lm. hortensjom
horyzont horyzontem, horyzoncie; horyzontów, horyzontom
hosanna ndm
hospicjum lp. ndm; hospicja, hospicjów,
hospicjom
hospitalizacja hospitalizacji, hospitalizację, hospitalizacją
hospitować 1.lp. hospituję, 3.lp. hospituje,
hospitują
hossa hossie, hossę, hossą
hostessa hostessie, hostessę, N. hostessą;
C.lm. hostessom
hostia hostii, hostię, N. hostią; C.lm. hostiom
hot dog hot dogiem; hot dogów, hot dogom
hotel hotelem; hoteli a. hotelów, hotelom
hr. (hrabia, hrabina)
hrabia hrabiego a. hrabi, hrabiemu a. hrabi, hrabią a. hrabim, hrabi a. hrabim; hrabiów, hrabiom
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hrabstwo

hrabstwo hrabstwem; hrabstwom
huba hubę, N. hubą; C.lm. hubom
Hubert Hubertem; Hubertów, Hubertom
hucpa hucpę, hucpą
huczeć huczę, huczą
huczny
hufiec hufcem; hufców, hufcom
hugenocki; hugenoccy
hugenot hugenotem; hugenoci, hugenotów, hugenotom
Hugo (Wiktor a. Victor) ndm: Wiktorem
Hugo
Hugo Hugonem; Hugonów, Hugonom
a. zob. Hugon
Hugon Hugonem; Hugonów, Hugonom
a. zob. Hugo
hu, hu, ha a. hu, hu, ha!
huk hukiem; huków, hukom
huknąć huknę, hukną; huknął, huknęła,
huknęli
hulać hulam, hulają
hula-hoop ndm
hulaj dusza!
hulajnoga hulajnogę, N. hulajnogą; hulajnóg, C.lm. hulajnogom
hulaka hulakę, N. hulaką; hulaków, C.lm.
hulakom
hulanka hulankę, N. hulanką; C.lm. hulankom
hulaszczy
hultaj hultajem; hultajów a. hultai, hultajom
humanista humanistę, N. humanistą; humanistów, C.lm. humanistom
humanistyczny
humanitarny; humanitarni
humanizm humanizmem, humanizmie
Hume (Dawid a. David) Hume’a, Hume’em,
Humie
humor humorem, humorze; humorów,
humorom
humus humusem
huncwot huncwotem; huncwotów, hunc
wotom
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hura! a. hurra!
huragan huraganem; huraganów, huraganom
huraoptymistyczny a. hurraoptymistyczny
huraoptymizm huraoptymizmem, huraoptymizmie a. zob. hurraoptymizm
hurkot hurkotem
hurra! a. hura!
hurraoptymistyczny a. huraoptymistyczny
hurraoptymizm hurraoptymizmem, hurraoptymizmie a. zob. huraoptymizm
hurt hurtem
hurtownia hurtowni, hurtownię, N. hurtownią; hurtowni, C.lm. hurtowniom
husaria husarii, husarię, husarią
husarz husarzem; husarzy a. husarzów,
husarzom
husky ndm
huśtać huśam, huśtają
Hyde Park Hyde Parkiem
huśtawka huśtawkę, N. huśtawką; C.lm.
huśtawkom
huta hutę, N. hutą; C.lm. hutom
hutnictwo hutnictwem
huzar huzarze; huzarów, huzarom
huzia!
hybryda hybrydę, N. hybrydą; C.lm. hybrydom
hycel hyclem; hycli a. hyclów, hyclom
hyc, hyc a. hyc, hyc!
hydra hydrze, hydrę, N. hydrą; C.lm. hydrom
hydrant hydrantem, hydrancie
hydraulik hydraulikiem; hydraulików,
hydraulikom
hydroelektrownia hydroelektrowni, hydroelektrownię, N. hydroelektrownią; hydroelektrowni, C.lm. hydroelektrowniom
hydroenergetyka hydroenergetykę, hydroenergetyką
hydrofornia hydroforni, hydrofornię,
N. hydrofornią; hydroforni a. hydroforń,
C.lm. hydroforniom

imperializm

hydroliza hydrolizę, N. hydrolizą; C.lm.
hydrolizom
hydrologia hydrologii, hydrologię, hydrologią
hydroplan hydroplanem; hydroplanów,
hydroplanom
hymn hymnem; hymnów, hymnom
hyś: mieć hysia a. hyź: mieć hyzia
Hyundai (marka samochodu i firma) Hyundaiem
hyundai (samochód marki Hyundai) hyundaiem; hyundaiów, hyundaiom
Hz (herc)

I
IBM (International Business Machines)
ndm a. IBM-em, IBM-ie
idea idei, ideę, N. ideą; C.lm. ideom
idealizm idealizmem, idealizmie
identyfikacja identyfikacji, identyfikację,
N. identyfikacją; C.lm. identyfikacjom
ideogram ideogramem; ideogramów, ideogramom
ideolog ideologiem; ideologów, ideologom
ideologia ideologii, ideologię, N. ideologią; ideologii, C.lm. ideologiom
idiocieć idiocieję, idiocieją
idiom idiomem; idiomów, idiomom
idiota idiotę, N. idiotą; idioci, idiotów,
C.lm. idiotom
idiotyzm idiotyzmem, idiotyzmie; idiotyzmów, idiotyzmom
idylla idylli, idyllę, N. idyllą; idylli a. idyll,
C.lm. idyllom
igelit igelitem
igielnik igielnikiem; igielniki, igielników,
igielnikom
igiełka igiełkę, N. igiełką; C.lm. igiełkom
igloo ndm

igła igłę, N. igłą; C.lm. igłom
ignorancja ignorancji, ignorancję, ignorancją
ignorant ignorantem; ignoranci, ignorantów, ignorantom
igrzyska igrzyskom
i in. (i inni, i inne)
ikonografia ikonografii, ikonografię, ikonografią
IIdefons Ildefonsem, Ildefonsie; Ildefonsowie, Ildefonsów
ile bądź
ile by
ilekroć
ileż
iluż
iloczas iloczasem
iloczyn iloczynem; iloczynów, iloczynom
ilokrotny
iloraz ilorazem
ilościowy
iluzja iluzji, iluzję, N. iluzją; iluzji, C.lm.
iluzjom
im. (imienia)
image ndm a. image’u, image’em
imieniny imieninom
imiennik imiennikiem; imienników, imiennikom
imiesłów imiesłowem; imiesłowów, imiesłowom
imię imieniem; imionom
imigrant imigrantem, imigrancie; imigrantów, imigrantom
immatrykulacja immatrykulacji, immatrykulację, immatrykulacją
immobiliser immobiliserem, immobiliserze; immobiliserów, immobiliserom
immunitet immunitetem, immunitecie;
immunitetów, immunitetom
imperializm imperializmem, imperializmie
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imperium

imperium lp. ndm; imperia,
imperiów, imperiom
impertynent impertynentem, impertynencie; impertynentów, impertynentom
implant implantem, implancie; implantów,
implantom
import importem
impotencja impotencji, impotencję, impotencją
impotent impotentem, impotencie; impotenci, impotentów, impotentom
impresario impresariem; impresariów,
impresariom a. ndm
impresja impresji, impresję, N. impresją;
impresji, C.lm. impresjom
impresjonizm impresjonizmem, impresjonizmie
impreza imprezę, N. imprezą; C.lm. imprezom
improwizacja improwizacji, improwizację,
N. improwizacją; C.lm. improwizacjom
in. (inaczej)
in blanco
incognito ndm
incydent incydentem, incydencie; incydentów, incydentom
indeks indeksem; indeksów, indeksom
Indianin; Indianka; indiański
Indie Indii, Indiom
Hindus; Hinduska; indyjski
Indonezja Indonezji, Indonezję, Indonezją
Indonezyjczyk; Indonezyjka; indonezyjski
indukcja indukcji, indukcję N. indukcją;
indukcji, C.lm. indukcjom
indyk indykiem; indyki, indyków, indykom
indywidualizm indywidualizmem, indywidualizmie
indywiduum lp. ndm; indywidua, indywiduów, indywiduom
infekcja infekcji, infekcję, N. infekcją; infekcji, C.lm. infekcjom
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inflacja inflacji, inflację, N. inflacją; inflacji, C.lm. inflacjom
in flagranti
informacja informacji, informację, N. informacją; informacji, C.lm. informacjom
ingerencja ingerencji, ingerencję, N. ingerencją; ingerencji, C.lm. ingerencjom
ingres ingresem; ingresów, ingresom
inhalator inhalatorem, inhalatorze; inhalatorów, inhalatorom
inicjacja inicjacji, inicjację, N. inicjacją;
inicjacji, C.lm. inicjacjom
inicjatywa inicjatywę, N. inicjatywą; C.lm.
inicjatywom
iniekcja iniekcji, iniekcję, N. iniekcją; iniekcji, C.lm. iniekcjom
inkasent inkasentem, inkasencie; inkasentów, inkasentom
inkaust inkaustem, inkauście; inkaustów,
inkaustom
inkunabuł inkunabułem; inkunabułów,
inkunabułom
inkwizycja inkwizycji, inkwizycję, inkwizycją
inkwizytor inkwizytorem, inkwizytorze;
inkwizytorów, inkwizytorom
Innocenty Innocentym; Innocentych
innojęzyczny
innowacja innowacji, innowację, N. innowacją; innowacji, C.lm. innowacjom
innowierca innowiercę, N. innowiercą;
innowierców, C.lm. innowiercom
inscenizacja inscenizacji, inscenizację,
N. inscenizacją; inscenizacji, C.lm. inscenizacjom
insekt insektem; insektów, insektom
inskrypcja inskrypcji, inskrypcję, N. inskrypcją; inskrypcji, C.lm. inskrypcjom
inspekcja inspekcji, inspekcję, N. inspekcją; inspekcji, C.lm. inspekcjom
inspicjent inspicjentem, inspicjencie; inspicjentów, inspicjentom

introspekcja

inspiracja inspiracji, inspirację, N. inspiracją; inspiracji, C.lm. inspiracjom
instancja instancji, instancję, N. instancją;
instancji, C.lm. instancjom
instant ndm
instrukcja instrukcji, instrukcję, N. instrukcją; instrukcji, C.lm. instrukcjom
instruktaż (szkolenie) instruktażem
instruktor instruktorem, instruktorze;
instruktorów, instruktorom
instrument instrumentem, instrumencie;
instrumentów, instrumentom
instrumentarium lp. ndm; instrumentaria,
instrumentariów, instrumentariom
instruować 1.lp. instruuję, 3.lp. instruuje,
instruują
instynkt instynktem; instynktów, instynktom
instytucja instytucji, instytucję, N. instytucją; instytucji, C.lm. instytucjom
instytut instytutem; instytutów
insurekcja insurekcji, insurekcję, N. insurekcją; insurekcji, C.lm. insurekcjom
insygnium lp. ndm; insygnia, insygniów,
insygniom
insynuować 1.lp. insynuuję, 3.lp. insynuuje, insynuują
intelektualista intelektualistę, N. intelektualistą; intelektualistów, C.lm. intelektualistom
inteligencja inteligencji, inteligencję, inteligencją
intencja intencji, intencję, N. intencją;
intencji, C.lm. intencjom
intensyfikacja intensyfikacji, intensyfikację, intensyfikacją
intensywny
interakcja interakcji, interakcję, N. interakcją; interakcji, C.lm. interakcjom
intercyza intercyzę, N. intercyzą; C.lm.
intercyzom
interdyscyplinarny

interesant interesantem, interesancie; interesanci, interesantów, interesantom
interesujący
interfejs interfejsem; interfejsów, interfejsom
interferencja interferencji, interferencję,
N. interferencją; interferencji, C.lm. interferencjom
interkontynentalny
intermedium lp. ndm; intermediów, C.lm.
intermediom
intermezzo intermezzem, intermezzie;
intermezzów, intermezzom
Internet (nazwa systemu łączności komputerowej) Internetem
internet (każdy system łączności komputerowej) internetem
internista internistę, N. internistą; internistów, C.lm. internistom
interpelacja interpelacji, interpelację, N. interpelacją; interpelacji, C.lm. interpelacjom
Interpol Interpolem
interpretacja interpretacji, interpretację,
N. interpretacją; interpretacji, C.lm. interpretacjom
interpunkcja interpunkcji, interpunkcję,
interpunkcją
intersubiektywny
interwiew ndm
interwał interwałem; interwałów, interwałom
interwencja interwencji, interwencję, N. interwencją; interwencji, C.lm. interwencjom
interwencjonizm interwencjonizmem,
interwencjonizmie
intifada intifadę, intifadą
introdukcja introdukcji, introdukcję, N. introdukcją; introdukcji, C.lm. introdukcjom
introligator introligatorem, introligatorze;
introligatorów, introligatorom
introspekcja introspekcji, introspekcję,
N. introspekcją; introspekcji, C.lm. introspekcjom
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introwertyk

introwertyk introwertykiem; introwertyków, introwertykom
intruz intruzem; intruzów, intruzom
intuicja intuicji, intuicję, intuicją
in vitro
inwalidzki
inwalidztwo inwalidztwem
inwazja inwazji, inwazję, N. inwazją; inwazji, C.lm. inwazjom
inwencja inwencji, inwencję, N. inwencją;
inwencji, C.lm. inwencjom
inwentaryzacja inwentaryzacji, inwentaryzację, N. inwentaryzacją; inwentaryzacji,
C.lm. inwentaryzacjom
inwentarz inwentarzem; inwentarzom
inwestycja inwestycji, inwestycję, N. inwestycją; inwestycji, C.lm. inwestycjom
inwigilacja inwigilacji, inwigilację, N. inwigilacją; inwigilacji, C.lm. inwigilacjom
inwokacja inwokacji, inwokację, N. inwokacją; inwokacji, C.lm. inwokacjom
inż. (inżynier)
inżynier inżynierem, inżynierze; inżynierów, inżynierom
inżynieria inżynierii, inżynierię, inżynierią
inżynieryjno-techniczny
Ionesco (Eugène) ndm: Eugène’a Ionesco,
Eugènie Ionesco
i owszem
ippon ipponem; ipponów, ipponom
ircha irsze, irchę, irchą
Ireneusz Ireneuszem; Ireneuszów, Ireneuszom
Irokez; Irokezka; irokeski
ironia ironii, ironię, ironią
irracjonalizm irracjonalizmem, irracjonalizmie
irracjonalny
iryd irydem (symbol: Ir)
ischias ischiasem
iskrzyć iskrzą
islam islamem
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i tak dalej (skrót: itd.)
Italia Italii, Italię, Italią
italski rzad. italijski
itd. (i tak dalej)
itp. (i tym podobnie; i tym podobne)
Izabela Izabeli, Izabelę, N. Izabelą; C.lm.
Izabelom
izdebka izdebkę, N. izdebką; C.lm. izdebkom
izolacja izolacji, izolację, N. izolacją; izolacji, C.lm. izolacjom
izolacjonizm izolacjonizmem, izolacjonizmie
iż
iżby

J
J (dżul)
jabłko jabłkiem; C.lm. jabłkom
jabłoń jabłoni, N. jabłonią; jabłoni, C.lm.
jabłoniom
jabłuszko jabłuszkiem; C.lm. jabłuszkom
jacht jachtem; jachtów, jachtom
jachtklub jachtklubem; jachtklubów, jachtklubom a. zob. yacht club
Jackson (Michael) Michaelem Jacksonem
jad jadem; jadów, jadom
jadalnia jadalni, jadalnię, N. jadalnią; jadalni a. jadalń, C.lm. jadalniom
jadłodajnia jadłodajni, jadłodajnię, N. jadłodajnią; jadłodajni a. jadłodajń, C.lm.
jadłodajniom
jadłospis jadłospisem; jadłospisów, jadłospisom
jagielloński; jagiellońscy
Jagiełło (Władysław) Jagielle, Jagiełłę, N. Jagiełłą; Jagiełłów, C.lm. Jagiełłom
jagnię jagnięciem; jagniętom
jagoda jagodę, N. jagodą; jagód, C.lm. jagodom
jagódka jagódkę, N. jagódką; C.lm. jagódkom

jasnobłękitny

Jaguar (nazwa firmy i marki) Jaguarem,
Jaguarze
jaguar (zwierzę; samochód marki Jaguar)
jaguarem, jaguarze; jaguarów, jaguarom
Jahwe ndm a. zob. Jehowa
jajko jajkiem; jajkom
jajnik jajnikiem; jajniki, jajników, jajnikom
jajorodny
jajowód jajowodem; jajowodów, jajowodom
jak bądź
jakby (spójnik, np. Jakby miał, to by dał.)
jak by (zaimek, np. Jak by to powiedzieć?
lub: Nie tak, jak by marzył.)
jak gdyby
jaki; jacy
jaki bądź
jaki by
jakikolwiek; jacykolwiek
jaki taki
jakiż; jacyż
jakiż to
jakkolwiek
jak najbardziej
jak najlepiej
jak najlepszy
jak najprostszy
jak najprościej
jak nigdy
jakoby
jakoś
jako taki
jako tako
jakowyś
jakoż
jako że (ponieważ)
jako żywo
jak ta lala
jak wyżej (skrót: jw.)
jakże
jakżeby

jakże to
jakżeż
jakżeżby
jałmużna jałmużnę, jałmużną
jałówka jałówkę, N. jałówką; C.lm. jałówkom
jamochłon jamochłonem, jamochłonie;
jamochłonów, jamochłonom
jam session ndm
jantar jantarem, jantarze; jantarów, jantarom
Janusz Januszem; Januszów, Januszom
Japonia Japonii, Japonię, Japonią
Japończyk; Japonka; japoński
jard jardem; jardów, jardom (skrót: yd)
jarmułka jarmułkę, N. jarmułką; C.lm.
jarmułkom
jarmuż jarmużem
jarosz jaroszem; jaroszów a. jaroszy, jaroszom
jarząb (drzewo) jarzębem a. jarzębiem;
jarzębów a. jarzębiów, jarzębom a. jarzębiom
jarząb (ptak) jarzębem; jarzębów, jarzębom
jarząbek jarząbkiem; jarząbków, jarząbkom
jarzeniówka jarzeniówkę, N. jarzeniówką;
C.lm. jarzeniówkom
jarzębina jarzębinę, N. jarzębiną; C.lm.
jarzębinom
jarzmo jarzmem; C.lm. jarzmom
jarzyć się jarzą się
jarzyna jarzynę, N. jarzyną; C.lm. jarzynom
jasełka jasełkom
jaskółczy
jaskółka jaskółkę, N. jaskółką; C.lm. jaskółkom
jaskra (choroba) jaskrze, jaskrę, jaskrą
jaskrawobiały
jaskrawoczerwony
jasnoblond
jasnobłękitny

117

jasnoczerwony

jasnoczerwony
jasnogórski (od: Jasna Góra)
jasnoniebieski
jasnooki; jasnoocy
jasno oświetlony
jasno sformułowany
jasnowidz jasnowidzem; jasnowidzów,
jasnowidzom
jasnowidztwo jasnowidztwem, jasnowidztwie
jasnowłosy; jasnowłosi
jasnozielonożółty (żółty o odcieniu jasnozielonym)
jasnozielono-żółty (jasnozielony i żółty)
jasnozielony
jasny; jaśni
jastrząb jastrzębiem; jastrzębi, jastrzębiom
jastrzębi
Jastrzębie-Zdrój Jastrzębiem-Zdrojem
jastrzębski
jaszczur jaszczurem, jaszczurze; jaszczurów, jaszczurom
jatka jatkę, N. jatką; C.lm. jatkom
jawnogrzesznica jawnogrzesznicę, N. jawnogrzesznicą; C.lm. jawnogrzesznicom
jawor jaworem, jaworze; jaworów, jaworom
jaz jazem; jazom, jazów
jazda jeździe, jazdę, N. jazdą; C.lm. jazdom
jazz jazzem, jazzie a. zob. dżez
jazz-band jazz-bandem, jazz-bandzie;
jazz-bandów, jazz-bandom a. zob. dżezbend
jazz-jamboree ndm
jazzman jazzmanem; jazzmani, jazzmanom a. zob. dżezmen
jaźń jaźni, N. jaźnią; jaźni, C.lm. jaźniom
jądro jądrem, jądrze; C.lm. jądrom
jąkać się jąkam się, jąkają się
jąkała jąkałę, N. jąkałą; jąkałów a. jąkał,
C.lm. jąkałom
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jątrzyć jątrzę, jątrzą
jechać jadę, jadą; jedź, jedźcie
jedenastokrotny; jedenastokrotni
jedenastolatek jedenastolatkiem; jedenastolatków, jedenastolatkom
jedenastoletni
jedna trzecia jedną trzecią
jedna druga jedną drugą
jednak
jednakby
jednakowoż
jednakże
jednoaktowy
jednoaktówka jednoaktówkę, N. jednoaktówką; C.lm. jednoaktówkom
jednobarwny
jednoczesny
jednoczęściowy
jednodniówka jednodniówkę, N. jednodniówką; C.lm. jednodniówkom
jednogarbny
jednogłośnie
jednogłośny
jednoizbowy
jednojajowy
jednokierunkowy
jednoklasowy
jednokomórkowiec jednokomórkowcem;
jednokomórkowców, jednokomórkowcom
jednokomórkowy
jednokrotny
jednolity
jednomasztowiec jednomasztowcem; jednomasztowców, jednomasztowcom
jednomian jednomianem; jednomianów,
jednomianom
jednomiejscowy
jednomyślny
jednooki; jednoocy
jednoosobowy
jednopiętrowy
jednopokojowy

jęzor

jednoprocentowy
jednorazowy
jednoręczny; jednoręczni
jednoręki; jednoręcy
jednorodzinny
jednorożec jednorożcem; jednorożców,
jednorożcom
jednorzędowy
jednostajny
jednostka jednostkę, N. jednostką; C.lm.
jednostkom
jednostopniowy
jednostronny
jednosylabowy
jednoślad jednośladem; jednośladów, jednośladom
jednotomowy
jednowarstwowy
jednowątkowy
jednozłotowy
jednozmianowy
jednoznaczny
jednożeństwo jednożeństwem
jedwab jedwabiem; jedwabi a. jedwabiów,
jedwabiom
jedwabiopodobny
jedwabnictwo jedwabnictwem
jedynowładca jedynowładcę, jedynowładcą; jedynowładców, jedynowładcom
jedynowładczy
jedynowładztwo jedynowładztwie
Jefferson (Thomas) Thomasem Jeffersonem
Jehowa Jehowę, Jehową a. zob. Jahwe
Jelenia Góra Jelenią Górę, Jelenią Górą
jeleniogórzanin; jeleniogórzanka; jeleniogórski
jeleń jeleniem; jeleni, jeleniom
jelito jelitem; jelitom
jemioła jemiołę, N. jemiołą; C.lm. jemiołom
jemiołuszka jemiołuszkę, N. jemiołuszką;
C.lm. jemiołuszkom

jeniec jeńcem; jeńców, jeńcom
jeniecki; jenieccy
Jerozolima Jerozolimę, Jerozolimą
jerozolimczyk; jerozolimka; jerozolimski
Jeruzalem ndm a. zob. Jerozolima
Jerycho Jerychem
jerychoński
Jerzy Jerzym; Jerzych
jesiotr jesiotrem, jesiotrze; jesiotrów, jesiotrom
jeszcze
jeszcze by
jeśli
jeśliby
jezdnia jezdni, jezdnię, N. jezdnią; jezdni,
C.lm. jezdniom
jezioro jeziorem, jeziorze
jezuicki; jezuiccy
jezuita jezuitę, N. jezuitą; jezuitów, C.lm.
jezuitom
Jezus Jezusem
jeździć jeżdżę, jeżdżą; jeźdź, jeźdźcie
jeździec jeźdźcem; jeźdźców, jeźdźcom
jeż jeżem; jeży a. jeżów, jeżom
jeżdżenie jeżdżeniem
jeżeli
jeżeliby
jeżowiec jeżowcem; jeżowców, jeżowcom
jeżozwierz jeżozwierzem; jeżozwierzom
jeżyć jeżą
jeżyk jeżykiem; jeżyki, jeżyków, jeżykom
jeżyna jeżynę, N. jeżyną; C.lm. jeżynom
jęczeć jęczę, jęczą
jęczmienny
jęczmień jęczmieniem; jęczmieni, jęczmieniom
jędrny
jędza jędzę, N. jędzą; C.lm. jędzom
jęk jękiem; jęki, jęków, jękom
jęknąć jęknę, jękną; jęknął, jęknęła, jęknęli
jęzor jęzorem, jęzorze; jęzorów, jęzorom
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język

język językiem; języków, językom
językoznawca językoznawcę, N. językoznawcą; językoznawców, C.lm. językoznawcom
językoznawczy
językoznawstwo językoznawstwie
jidysz jidyszem a. ndm
jiu-jitsu ndm a. zob. dżiu-dżitsu a. zob.
jujitsu
jive jive’a a. jive’u, jivem, jivie
jod jodem
jog (osoba) jogiem; jogów, jogom
joga (system filozof.; rodzaj gimnastyki)
jogę, jogą
jogging joggingiem a. zob. dżoging
jogurt jogurtem; jogurtów, jogurtom
Johnson (nazwisko angielskie) Johnsonem
joint venture ndm
jo-jo ndm
Joliot-Curie (Fryderyk a. Frédéric) Fryderykiem a. Frédérikiem Joliotem-Curie, Fryderyku a. Frédéricu Joliocie-Curie a. (z odmienionym tytułem lub imieniem) ndm: profesora
Fryderyka a. Frédérica Joliot-Curie
jonosfera jonosferze, jonosferę, jonosferą
jota jotę, N. jotą; C.lm. jotom
Joule (James) Jamesa Joule’a, Jamesie Joule’em
jowialny; jowialni
Joyce (James) Jamesa Joyce’a, Jamesem
Joyce’em, Jamesie Joysie
joystick joystickiem; joysticki, joysticków,
joystickom a. zob. dżojstik
Jozue Jozuem
Józef Józefem; Józefów, Józefom
Juan Carlos (a. Jan Karol) Juanem Carlosem, o Juanie Carlosie
jubilat jubilatem; jubilatów, jubilatom
jubiler jubilerem, jubilerze; jubilerów, jubilerom
jubilerstwo jubilerstwem
jubileusz jubileuszem; jubileuszy a. jubileuszów, jubileuszom
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juczyć juczę, juczą
judaica a. judaika judaiców a. judaików,
judaicom, judaikom
judaista judaistę, N. judaistą; judaiści, judaistów, C.lm. judaistom
judaistyczny
judaizm judaizmem, judaizmie
Judasz Judaszem
Judea Judei, Judeę, Judeą
Judejczyk; Judejka; judejski
judo ndm. a. zob. dżudo
judok judokiem; judoków, judokom
judoka judoki, N. judoką; judoków, C.lm.
judokom a. zob. dżudoka
Judyta Judytę, N. Judytą; C.lm. Judyt
Jugosławia Jugosławii, Jugosławię, Jugosławią
Jugosłowianin; Jugosłowianka; jugosłowiański
juhas juhasem; juhasi, juhasów, juhasom
jujitsu ndm a. zob. dżiu-dżitsu a. zob. jiu-jiutsu
juka jukę, N. juką; C.lm. jukom
Julia Julii, Julię, N. Julią; Julii, C.lm. Juliom
Julian Julianem; Julianów, Julianom
Julianna Juliannę, N. Julianną; C.lm. Juliannom
Juliusz Juliuszem; Juliuszów, Juliuszom
jumbo jet jumbo jetem, jumbo jecie; jumbo jetów, jumbo jetom
jun. (junior)
junak junakiem; junaków, junakom
Jungingen (Ulrich von Jungingen) Ulrichem
von Jungingenem a. (z von i odmienionym
imieniem) ndm: z Ulrichem von Jungingen
junior juniorze; juniorów, juniorom
(skrót: jun.)
Junona Junonę, Junoną a. Juno ndm
junta juncie, juntę, N. juntą; C.lm. juntom
jura jurze, jurę, N. jurą
jurajski
juror jurorem, jurorze; jurorów, jurorom
jury ndm

Kalwaria

jurysdykcja jurysdykcji, jurysdykcję, N. jurysdykcją; jurysdykcji, C.lm. jurysdykcjom
jurysta jurystę, N. jurystą; juryści, jurystów, C.lm. jurystom
Justyna Justynę, N. Justyną; C.lm. Justynom
jutro jutrem, jutrze
jutrzejszy
jutrzenka jutrzenkę, N. jutrzenką; C.lm.
jutrzenkom
jutrznia jutrzni, jutrznię, N. jutrznią; jutrzni, C.lm. jutrzniom
juwenalia (święto studenckie) juwenaliów,
juwenaliom
juwenilia (młodzieńcze utwory) juweniliów, juweniliom
już
już by
jużci
już to
jw. (jak wyżej)

K
k. (koło, np. k. Zabrza)
K (kelwin)
kabareciarz kabareciarzem; kabareciarzom
kablówka kablówkę, N. kablówką; C.lm.
kablówkom
kabłąk kabłąkiem; kabłąki, kabłąków, kabłąkom
kabotaż kabotażem
kabriolet kabrioletem; kabrioletów, kabrioletom
kabura kaburze, kaburę, N. kaburą; C.lm.
kaburom
Kacper Kacprem, Kacprze; Kacprów, Kacprom a. zob. Kasper
kaczątko kaczątkiem; kaczątkom
kaczę kaczęciem; kaczętom

kaczucha kaczusze, kaczuchę, N. kaczuchą; C.lm. kaczuchom
kadencja kadencji, kadencję, N. kadencją;
kadencji, C.lm. kadencjom
kadisz kadiszem a. zob. kadysz
kadysz kadyszem a. zob. kadisz
kadź kadzi, N. kadzią; kadzi, C.lm. kadziom
Kain Kainem
Kair Kairem, Kairze
kairczyk; kairka; kairski
Kaja Kai, Kaję, N. Kają; C.lm. Kajom
kajakarz kajakarzem; kajakarzom
kajdanki kajdanek a. kajdanków, kajdankom
kajuta kajutę, N. kajutą; C.lm. kajutom
kajzerka kajzerkę, N. kajzerką; C.lm. kajzerkom
kakao ndm
kaktus kaktusem; kaktusów, kaktusom
kalafior kalafiorem, kalafiorze; kalafiorów,
kalafiorom
kalafonia kalafonii, kalafonię, kalafonią
kalectwo kalectwem, kalectwie; kalectwom
kalendarium lp. ndm; kalendaria, kalendariów, kalendariom
kalendarz kalendarzem; kalendarzom
kaletnictwo kaletnictwem, kaletnictwie
kalia kalii, kalię, N. kalią; kalii, C.lm. kaliom
kaligrafia kaligrafii, kaligrafię, kaligrafią
Kaligula Kaliguli, Kaligulę, Kaligulą
Kalipso ndm
Kallimach Kallimachem
Kalliope ndm
kaloria kalorii, kalorię, N. kalorią; kalorii,
C.lm. kaloriom (symbol: cal)
kalumnia kalumnii, kalumnię, N. kalumnią; kalumnii, C.lm. kalumniom
Kalwaria Kalwarii, Kalwarię, Kalwarią
kalwaryjski
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kałamarz

kałamarz kałamarzem; kałamarzom
kałasznikow kałasznikowem; kałasznikowów, kałasznikowom
kałuża kałużę, N. kałużą; C.lm. kałużom
kamamber kamamberem a. kamambrem,
kamamberze a. kamambrze; kamamberów
a. kamambrów, kamamberom a. kamambrom a. zob. camembert
Kambodża Kambodżę, Kambodżą
Kambodżanin; Kambodżanka; kambodżański
kamea kamei, kameę, N. kameą; M.lm.
kamee, D.lm. kamei, C.lm. kameom
kameleon kameleonem; kameleonów, kameleonom
kamelia kamelii, kamelię, N. kamelią; kamelii, C.lm. kameliom
kamerzysta kamerzystę, N. kamerzystą;
kamerzystów, C.lm. kamerzystom
kamfora kamforze, kamforę, kamforą
kamieniarz kamieniarzem; kamieniarzom
kamikadze a. kamikaze ndm
kampania kampanii, kampanię, N. kampanią; kampanii, C.lm. kampaniom
kampus kampusem; kampusów, kampusom
kamuflaż kamuflażem; kamuflażom
kanalia kanalii, kanalię, N. kanalią; kanalii,
C.lm. kanaliom
kancelaria kancelarii, kancelarię, N. kancelarią; kancelarii, C.lm. kancelariom
kanclerz kanclerzem; kanclerzom
kandydatura kandydaturze, kandydaturę,
N. kandydaturą; C.lm. kandydaturom
kangur kangurem, kangurze; kangurów,
kangurom
kangurzątko kangurzątkiem; kangurzątkom
kania kani, kanię, N. kanią; C.lm. kaniom
kanibalizm kanibalizmem, kanibalizmie
kanikuła kanikułę, kanikułą
kanion kanionem; kanionów, kanionom:
Wielki Kanion
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kanoe a. kanu ndm
Kanossa Kanossę, Kanossą, Kanossie a. zob.
Canossa
kapelmistrz kapelmistrzem; kapelmistrzów, kapelmistrzom
kapelusz kapeluszem; kapeluszom
kapitalizm kapitalizmem, kapitalizmie
kapituła kapitułę, N. kapitułą; C.lm. kapitułom
kap, kap
kapłaństwo kapłaństwem, kapłaństwie
kapnąć kapnę, kapną; kapnął, kapnęła,
kapnęli
kapsuła kapsułę, N. kapsułą; C.lm. kapsułom
kaptur kapturem, kapturze; kapturów, kapturom
kapucyn kapucynem; kapucynów, kapucynom
kapusta kapustę, N. kapustą; C.lm. kapustom
kara karze, karę, N. karą; C.lm. karom
karać karzę, karzą
karafka karafkę, N. karafką; C.lm. karafkom
karakuły karakułów, karakułom
Kara-Kum rż. ndm a. rm. Kara-Kumu,
Kara-Kumem
karaluch karaluchem; karaluchów, karaluchom
karawaniarz karawaniarzem; karawaniarzom
karawaning karawaningiem
karcąco
karciarz karciarzem; karciarzom
karczmarz karczmarzem; karczmarzom
karczoch karczochem; karczochów, karczochom
kard. (kardynał)
kardiochirurg kardiochirurgiem; kardiochirurgów, kardiochirurgom
kardiolog kardiologiem; kardiologów,
kardiologom

Kazimierz Jagiellończyk

kardynał kardynałem; kardynałów, kardynałom (skrót: kard.)
karencja karencji, karencję, N. karencją;
karencji, C.lm. karencjom
kariera karierze, karierę, N. karierą; C.lm.
karierom
karierowicz karierowiczem; karierowiczów, karierowiczom
karierowiczostwo karierowiczostwem
Karkonosze Karkonoszom
karkonoski
Karlowe Wary a. Karlovy Vary Karlowych
Warów a. Karlovych Varów
karlowarski
karno-administracyjny (karny i administracyjny)
karoseria karoserii, karoserię, N. karoserią; karoserii, C.lm. karoseriom
Kartezjusz Kartezjuszem a. zob. Descartes
kartkówka kartkówkę, N. kartkówką;
C.lm. kartkówkom
kartografia kartografii, kartografię, kartografią
karuzela karuzeli, karuzelę, N. karuzelą;
karuzeli a. karuzel, C.lm. karuzelom
karygodny
karykatura karykaturze, karykaturę,
N. karykaturą; C.lm. karykaturom
karykaturzysta karykaturzystę, N. karykaturzystą; karykaturzystów, C.lm. karykaturzystom
karzeł karłem; karłów, karłom
Kasandra Kasandrę, Kasandrą, Kasandrze
kasiarz kasiarzem; kasiarzom
Kasper Kaspra, Kasprowie a. zob. Kacper
Kaszuby Kaszubom
Kaszub a. Kaszuba; Kaszubka; kaszubski
katakumby katakumbom
katalog katalogiem; katalogów, katalogom
Katalonia Katalonii, Katalonię, Katalonią
Katalończyk; Katalonka; kataloński
kataryniarz kataryniarzem; kataryniarzom

katecheta katechetę, N. katechetą; katechetów, C.lm. katechetom
katechetka katechetkę, N. katechetką;
C.lm. katechetkom
katechizm katechizmem, katechizmie;
katechizmów, katechizmom
katechizować 1.lp. katechizuję, 3.lp. katechizuje, katechizują
katedra katedrze, katedrę, N. katedrą;
C.lm. katedrom
kategoria kategorii, kategorię, N. kategorią; kategorii, C.lm. kategoriom
katharsis ndm
kation kationem; kationów, kationom
katolicki; katoliccy
katolicyzm katolicyzmem, katolicyzmie
katolik katolikiem; katolików, katolikom
katorżnik katorżnikiem; katorżników, katorżnikom
Kattegat Kattegatem
katusza katuszę, N. katuszą; C.lm. katuszom
kaucja kaucji, kaucję, N. kaucją; kaucji,
C.lm. kaucjom
kauczuk kauczukiem; kauczuków, kauczukom
Kaukaz Kaukazem
kaukaski
kawalarz kawalarzem; kawalarzom
kawaleria kawalerii, kawalerię, kawalerią
kawiarnia kawiarni, kawiarnię, N. kawiarnią; kawiarni a. kawiarń, C.lm. kawiarniom
kawka kawkę, N. kawką; C.lm. kawkom
Kazachstan Kazachstanem
Kazach; Kazaszka; kazaski (dotyczący
narodu Kazachów) a. kazachski a. kazachstański (dotyczący państwa)
Kazimierz Kazimierzem; Kazimierzów,
Kazimierzom
Kazimierz Jagiellończyk Kazimierzem
Jagiellończykiem
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Kazimierz (Biskupi, Dolny)

Kazimierz (Biskupi, Dolny) Kazimierzem
(Biskupim, Dolnym)
kazimierzanin; kazimierzanka; kazimierski
kazirodca kazirodcę, N. kazirodcą; kazirodców, C.lm. kazirodcom
kazirodztwo kazirodztwem
kaznodzieja kaznodziei, kaznodzieję,
N. kaznodzieją; kaznodziejów, C.lm. kaznodziejom
każdorazowo
każdy
kącik kącikiem; kąciki, kącików, kącikom
kądziel kądzieli, N. kądzielą; kądzieli,
C.lm. kądzielom
kąkol kąkolem; kąkoli a. kąkolów, kąkolom
kąpać 1.lp. kąpię, 3.lp. kąpie, kąpią
kąpiel kąpieli, N. kąpielą; kąpieli, C.lm.
kąpielom
kąpielówki kąpielówkom
kąsek kąskiem; kąsków, kąskom
kąśliwy
kąt kątem; kątów, kątom
kątomierz kątomierzem; kątomierzom
kB (kilobajt)
kbks (karabinek sportowy)
KBN (Komitet Badań Naukowych) KBN-em, KBN-ie a. ndm
KBWE (Konferencja Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie) ndm
kcal (kilokaloria)
kciuk kciukiem; kciuków, kciukom
kebab kebabem; kebabów, kebabom
keczup keczupem; keczupów, keczupom
a. zob. ketchup
keks keksem; keksów, keksom
kemping kempingiem; kempingów, kempingom
Kenia Kenii, Kenię, Kenią
Kenijczyk; Kenijka; kenijski
Kennedy (John Fitzgerald, rodzina) Johna
Fitzgeralda Kennedy’ego, Johnowi Fitzge-
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raldowi Kennedy’emu; Kennedych, Kennedym
kepi ndm
ketchup ketchupem; ketchupów, ketchupom a. zob. keczup
keyboard keyboardem; keyboardów, keyboardom
kędy
kędzierzawy; kędzierzawi
Kędzierzyn-Koźle Kędzierzynem-Koźlem,
Kędzierzynie-Koźlu
kędzierzynianin; kędzierzynianka;
kędzierzyński
kędzior kędziorem, kędziorze; kędziorów,
kędziorom
kępa kępę, N. kępą; C.lm. kępom
kęs kęsem; kęsów, kęsom
kg (kilogram)
khaki ndm
Khmer; Khmerka; khmerski
kHz (kiloherc)
kichnąć kichnę, kichną; kichnął, kichnęła,
kichnęli
kici, kici a. kici, kici!
kidnaper kidnaperem, kidnaperze; kidnaperów, kidnaperom
kiedy
kiedy bądź
kiedy by
kiedy indziej
kiedykolwiek
kiedyś
kiedy to?
kiedyż?
kiedyż to?
kielich kielichem; kielichów, kielichom
kiełb kiełbiem; kiełbi, kiełbiom
kier. (kierownik)
kierowca kierowcę, N. kierowcą; kierowców, C.lm. kierowcom
kierownictwo kierownictwem; kierownictwom
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kierunkowskaz kierunkowskazem; kierunkowskazów, kierunkowskazom
kiks kiksem; kiksów, kiksom
kilkadziesiąt
kilkudziesięciu
kilkakroć
kilkakrotny
kilkaset
kilkuset
kilkoro kilkorgiem
kilkucentymetrowy
kilkugodzinny
kilkuhektarowy
kilkunastodniowy
kilkunastogodzinny
kilkunastohektarowy
kilkunastokrotny
kilkunastoletni
kilkunastostopniowy
kilkunastotysięczny
kilkuosobowy
kilkusettysięczny
kilkutysięczny
kilobajt kilobajtem; kilobajtów (symbol: kB)
kilof kilofem; kilofów, kilofom
kilogram kilogramem; kilogramów, kilogramom (symbol: kg)
kilogramowy
kilometr kilometrem, kilometrze; kilometrów, kilometrom (symbol: km)
kilometraż kilometrażem
kilowat kilowatem; kilowatów, kilowatom
(symbol: kW)
kilowatogodzina kilowatogodzinę, N. kilowatogodziną; C.lm. kilowatogodzinom
(symbol: kWh)
kinderbal kinderbalem; kinderbali a. kinderbalów, kinderbalom
kindersztuba kindersztubę, kindersztubą
kindżał kindżałem; kindżałów, kindżałom
kinematografia kinematografii, kinematografię, kinematograf

kinomania kinomanii, kinomanię, kinomanią
kinooperator kinooperatorem, kinooperatorze; kinooperatorów, kinooperatorom
kiosk kioskiem; kioski, kiosków
kisnąć kisną; kisnęła; kiśli a. kisnęli
kiwnąć kiwnę, kiwną; kiwnął, kiwnęła,
kiwnęli
kk. a. k.k. (kodeks karny)
klasa-pracownia klasie-pracowni, klasę-pracownię, N. klasą-pracownią; klas-pracowni, C.lm. klasom-pracowniom a. zob.
klasopracownia
klasopracownia klasopracowni, klasopracownię, N. klasopracownią; klasopracowni, C.lm. klasopracowniom a. zob. klasa-pracownia
klasówka klasówkę, N. klasówką; C.lm.
klasówkom
klasycyzm klasycyzmem, klasycyzmie
klaun klaunem; klaunów, klaunom a. zob.
klown
klaustrofobia klaustrofobii, klaustrofobię,
klaustrofobią
klauzula klauzuli, klauzulę, N. klauzulą;
C.lm. klauzulom
klawiatura klawiaturze, klawiaturę, N. klawiaturą; C.lm. klawiaturom
kląć klnę, klną; klął, klęła, klęli
klątwa klątwę, N. klątwą; C.lm. klątwom
klechda klechdę, N. klechdą; C.lm. klechdom
kleić kleję, klei, kleją
kleik kleikiem; kleików, kleikom
klej klejem; klejów, klejom
klejnot klejnotem; klejnotów, klejnotom
kleks kleksem; kleksów, kleksom
Klemens Klemensem; Klemensów, Klemensom
Klementyna Klementynę, N. Klementyną;
C.lm. Klementynom
Kleofas Kleofasem; Kleofasów, Kleofasom
Kleopatra Kleopatrze, Kleopatrę, Kleopatrą
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klepnąć

klepnąć klepnę, klepną; klepnął, klepnęła,
klepnęli
klepsydra klepsydrę, N. klepsydrą; C.lm.
klepsydrom
kleszcz (owad) kleszczem; kleszczom
kleszcze (narzędzie) kleszczy a. kleszczów,
kleszczom
klęczeć klęczę, klęczą
klęczki klęczkom: na klęczkach
klęknąć klęknę, klękną; klęknął a. kląkł,
klęknęła a. klękła, klęknęli a. klękli
klęska klęskę, N. klęską; C.lm. klęskom
klient klientem, kliencie; klientów, klientom
klif klifem; klifów, klifom
kliknąć kliknę, klikną; kliknął, kliknęła,
kliknęli
klimakterium ndm
klinga klingę, N. klingą; C.lm. klingom
Klio ndm
kliring kliringom a. zob. clearing
klituś-bajduś ndm
klomb klombem; klombów, klombom
Klondike ndm
kloszard kloszardem;
kloszardów, kloszardom
klown klownem; klowni a. klowny, klownów, klownom a. zob. klaun
klub klubem; klubów, klubom
klub-kawiarnia klubu-kawiarni, klub-kawiarnię, N. klubem-kawiarnią; klubów-kawiarni a. klubów-kawiarń, C.lm. klubom-kawiarniom
a. zob. klubokawiarnia
klubokawiarnia klubokawiarni, klubokawiarnię, N. klubokawiarnią; klubokawiarni a. klubokawiarń, C.lm. klubokawiarniom a. zob.
klub-kawiarnia
klucha klusze, kluchę, N. kluchą; C.lm.
kluchom
Kluczbork Kluczborkiem
kluczborski
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kładka kładkę, N. kładką; C.lm. kładkom
kłamczuch kłamczuchem; kłamczuchów
kłamstwo kłamstwem; kłamstwie
kłapouch kłapouchem; kłapouchów, kłapouchom
kłębek kłębkiem; kłębki, kłębków, kłębkom
kłębowisko kłębowiskiem; kłębowiskom
kłócić się kłócę się, kłócą się
kłódka kłódkę, N. kłódką; C.lm. kłódkom
kłótnia kłótni, kłótnię, N. kłótnią; kłótni,
C.lm. kłótniom
kłuć (igłą) kłuję a. kolę, kłują a. kolą
kłus kłusem
kłusownictwo kłusownictwem, kłusownictwie
kłusownik kłusownikiem; kłusowników,
kłusownikom
KM (koń mechaniczny)
km (karabin maszynowy; kilometr)
KMPiK (Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki) KMPiK-u, KMPiK-iem a. zob.
MPiK
knecht knechtem; knechtów, knechtom
kniaź kniaziem; kniaziów, kniaziom
knieja kniei, knieję, N. knieją; kniej
a. kniei, C.lm. kniejom
know-how ndm
knuć knuję, knują
knur knurem, knurze; knurów, knurom
k.o. (kulturalno-oświatowy)
koalicja koalicji, koalicję, N. koalicją; koalicji, C.lm. koalicjom
kobierzec kobiercem; kobierców, kobiercom
kobra kobrze, kobrę, N. kobrą; C.lm. kobrom
Koch (Robert) Robertem Kochem
kochać kocham, kochają
kochanek kochankiem; kochanków, kochankom
Kochanowski (Jan) Kochanowskiemu,
o Kochanowskim

Kołłątaj

kociątko kociątkiem; C.lm. kociątkom
kocię kocięcia, kocięciem; kocięta, C.lm.
kociętom
kocur kocurem, kocurze; kocurów, kocurom
kod kodem; kodów, kodom
koedukacja koedukacji, koedukację, koedukacją
koegzystencja koegzystencji, koegzystencję, koegzystencją
kofeina kofeinę, kofeiną
kogel-mogel koglem-moglem; kogli-mogli, koglom-moglom
kogoś
kogoż a. kogóż
kogoż by a. kogóż by
kogoż to a. kogóż to
kogut kogutem; kogutów, kogutom
kohorta kohortę, N. kohortą; C.lm. kohortom
koić koję, koisz, koimy, koją; kójcie
kojarzyć kojarzę, kojarzą
kokaina kokainę, kokainą
kokardka kokardkę, N. kokardką; C.lm.
kokardkom
kokieteria kokieterii, kokieterię, kokieterią
koks koksem
koktajl koktajlem; koktajli, koktajlom
koktajlbar koktajlbarem, koktajlbarze;
koktajlbarów, koktajlbarom
kol. (kolega; koleżanka)
kolaborant kolaborantem, kolaborancie;
kolaboranci, kolaborantów, kolaborantom
kolacja kolacji, kolację, N. kolacją; kolacji,
C.lm. kolacjom
kolarstwo kolarstwem
kolarz (rowerzysta) kolarzem; kolarzom
kolaż (kompozycja plastyczna) kolażem;
kolażom
Kolbe (Maksymilian Maria) Kolbem
a. (z odmienionym tytułem lub imieniem)
ndm: z Maksymilianem Marią Kolbe

kolebka kolebkę, N. kolebką; C.lm. kolebkom
kolegiata kolegiatę, N. kolegiatą; C.lm.
kolegiatom
kolegium lp. ndm; kolegia, kolegiów, kolegiom
koleina koleinę, N. koleiną; C.lm. koleinom
kolej kolei, N. koleją; kolei, C.lm. kolejom
kolejarz kolejarzem; kolejarzom
kolekcja kolekcji, kolekcję, N. kolekcją;
kolekcji, C.lm. kolekcjom
kolektura kolekturze, kolekturę, N. kolekturą; C.lm. kolekturom
kolektyw kolektywem; kolektywów, kolektywom
koleżanka koleżankę, N. koleżanką; C.lm.
koleżankom (skrót: kol.)
koleżeński; koleżeńscy
koleżka koleżkę, N. koleżką; koleżków,
C.lm. koleżkom
kolęda kolędę, N. kolędą; C.lm. kolędom
kolia kolii, kolię, N. kolią; kolii, C.lm. koliom
kolizja kolizji, kolizję, N. kolizją; kolizji,
C.lm. kolizjom
kolokwium lp. ndm; kolokwia, kolokwiów,
kolokwiom
kolonia kolonii, kolonię, N. kolonią; kolonii, C.lm. koloniom;
kolonijny
kolonializm kolonializmem, kolonializmie
kolportaż kolportażem
kolt koltem; koltów, koltom
Kolumb (Krzysztof) Krzysztofem Kolumbem
Kolumbia Kolumbii, Kolumbię, Kolumbią
Kolumbijczyk;Kolumbijka; kolumbijski
kołatka kołatkę, N. kołatką; C.lm. kołatkom
kołchoz kołchozem; kołchozów, kołchozom
Kołłątaj (Hugo) Hugona Kołłątaja, Hugonem Kołłątajem

127

kołnierz

kołnierz kołnierzem; kołnierzom
Kołobrzeg Kołobrzegiem
kołobrzeżanin; kołobrzeżanka; kołobrzeski
kołowrót kołowrotem; kołowrotów, kołowrotom
komarzyca komarzycę, N. komarzycą;
C.lm. komarzycom
kombajn kombajnem; kombajnów, kombajnom
kombatant kombatantem, kombatancie;
kombatantów, kombatantom
kombinacja kombinacji, kombinację,
N. kombinacją; kombinacji, C.lm. kombinacjom
kombinatorstwo kombinatorstwem
komedia komedii, komedię, N. komedią;
komedii, C.lm. komediom
komedia dell’arte komedii dell’arte, komedię dell’arte, N. komedią dell’arte; komedii dell’arte, C.lm. komediom dell’arte
komediant komediantem, komediancie;
komediantów, komediantom
komediopisarz komediopisarzem; komediopisarzy a. komediopisarzów, komediopisarzom
komenda komendzie, komendę, N. komendą; C.lm. komendom
komentarz komentarzem; komentarzom
komfort komfortem
komiks komiksem; komiksów, komiksom
kominiarz kominiarzem; kominiarzom
komisarz komisarzem; komisarzom
komisja komisji, komisję, N. komisją; komisji, C.lm. komisjom
komiwojażer komiwojażerem, komiwojażerze; komiwojażerów, komiwojażerom
komizm komizmem, komizmie
komora komorze, komorę, N. komorą;
komór, C.lm. komorom
komódka komódkę, N. komódką; C.lm.
komódkom
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komórka komórkę, N. komórką; C.lm.
komórkom
kompakt kompaktem; kompaktów, kompaktom a. zob. compact
kompania kompanii, kompanię, N. kompanią; kompanii, C.lm. kompaniom
kompatybilny
kompendium lp. ndm; kompendia, kompendiów, C.lm. kompendiom
kompetencja kompetencji, kompetencję,
N. kompetencją; kompetencji, C.lm. kompetencjom
kompilacja kompilacji, kompilację, N. kompilacją; kompilacji, C.lm. kompilacjom
kompleks kompleksem; kompleksów, kompleksom
komplement komplementem, komplemencie; komplementów, komplementom
komplikacja komplikacji, komplikację,
N. komplikacją; komplikacji, C.lm. komplikacjom
komponent komponentem, komponencie; komponentów, komponentom
kompot kompotem; kompotów, kompotom
kompozycja kompozycji, kompozycję,
N. kompozycją; kompozycji, C.lm. kompozycjom
kompres kompresem; kompresów, kompresom
kompromis kompromisem; kompromisów, kompromisom
kompromitacja kompromitacji, kompromitację, N. kompromitacją; kompromitacji, C.lm. kompromitacjom
kompromitujący
komtur komturem, komturze; komturów,
komturom
komu bądź
komu by?
komuch komuchem; komuchów, komuchom
komukolwiek

konkurencja

komukolwiek by
komuna komunę, N. komuną; C.lm. komunom
komunał komunałem; komunałów, komunałom
komunia komunii, komunię, N. komunią;
komunii, C.lm. komuniom
komunikat komunikatem; komunikatów,
komunikatom
komunizm komunizmem, komunizmie
komża komżę, N. komżą; C.lm. komżom
konający
koncentracja koncentracji, koncentrację,
koncentracją
koncepcja koncepcji, koncepcję, N. koncepcją; koncepcji, C.lm. koncepcjom
koncern koncernem; koncernów, koncernom
koncert koncertem; koncertów, koncertom
koncertmistrz koncertmistrzem; koncertmistrzów, koncertmistrzom
koncesja koncesji, koncesję, N. koncesją;
koncesji, C.lm. koncesjom
kondolencja kondolencji, kondolencję,
N. kondolencją; kondolencji, C.lm. kondolencjom
kondukt konduktem; konduktów, konduktom
kondycja kondycji, kondycję, kondycją
kondygnacja kondygnacji, kondygnację,
N. kondygnacją; kondygnacji, C.lm. kondygnacjom
koneksje koneksji, koneksjom
konew konwi, N. konwią; konwi, C.lm.
konwiom
konewka konewkę, N. konewką; C.lm.
konewkom
konfederacja konfederacji, konfederację,
N. konfederacją; konfederacji, C.lm. konfederacjom
konfekcja konfekcji, konfekcję, konfekcją

konferansjer konferansjerem, konferansjerze; konferansjerów, konferansjerom
konferencja konferencji, konferencję, N. konferencją; konferencji, C.lm. konferencjom
konfesjonał konfesjonałem; konfesjonałów, konfesjonałom
konfetti ndm a. zob. confetti
konfidencja konfidencji, konfidencję,
konfidencją
konfident konfidentem, konfidencie; konfidentów, konfidentom
konfiguracja konfiguracji, konfigurację,
N. konfiguracją; konfiguracji, C.lm. konfiguracjom
konfiskata konfiskatę, N. konfiskatą; C.lm.
konfiskatom
konfitura konfiturze, konfiturę, N. konfiturą; C.lm. konfiturom
konflikt konfliktem; konfliktów, konfliktom
konformizm konformizmem, konformizmie
konfrontacja konfrontacji, konfrontację,
N. konfrontacją; konfrontacji, C.lm. konfrontacjom
Kongo Kongiem
Kongijczyk; Kongijka; kongijski
kongres kongresem; kongresów, kongresom
koniokrad koniokradem; koniokradów,
koniokradom
koniugacja koniugacji, koniugację, N. koniugacją; koniugacji, C.lm. koniugacjom
koniunktura koniunkturze, koniunkturę,
koniunkturą
konklawe ndm
konkluzja konkluzji, konkluzję, N. konkluzją; konkluzji, C.lm. konkluzjom
konkordat konkordatem; konkordatów,
konkordatom
konkurencja konkurencji, konkurencję,
N. konkurencją; konkurencji, C.lm. konkurencjom
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konkurent

konkurent konkurentem, konkurencie;
konkurentów, konkurentom
konkurs konkursem; konkursów, konkursom
konkwistador konkwistadorem, konkwistadorze; konkwistadorów, konkwistadorom
konny; konni
konsekracja konsekracji, konsekrację,
N. konsekracją; konsekracji, C.lm. konsekracjom
konsekwencja konsekwencji, konsekwencję, N. konsekwencją; konsekwencji, C.lm.
konsekwencjom
konsekwentny; konsekwentni
konsensus konsensusem a. zob. consensus
konserwa konserwę, N. konserwą; C.lm.
konserwom
konserwacja konserwacji, konserwację,
konserwacją
konserwatorium lp. ndm; konserwatoria,
konserwatoriów, konserwatoriom
konsonans konsonansem; konsonansów,
konsonansom
konsorcjum lp. ndm; konsorcja, konsorcjów, C.lm. konsorcjom
konspiracja konspiracji, konspirację,
N. konspiracją; konspiracji, C.lm. konspiracjom
Konstanty Konstantym; Konstantych
Konstantynopol Konstantynopolem
konstantynopolitański
konsternacja konsternacji, konsternację,
konsternacją
konstrukcja konstrukcji, konstrukcję,
N. konstrukcją; konstrukcji, C.lm. konstrukcjom
konstytuanta konstytuancie, konstytuantę,
N. konstytuantą; C.lm. konstytuantom
konstytucja konstytucji, konstytucję,
N. konstytucją; konstytucji, C.lm. konstytucjom
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konsul konsulem; konsulów, konsulom
konsulat konsulatem; konsulatów, konsulatom
konsultacja konsultacji, konsultację,
N. konsultacją; konsultacji, C.lm. konsultacjom
konsulting konsultingiem a. zob. consulting
konsument konsumentem, konsumencie;
konsumentów, konsumentom
konsumpcja konsumpcji, konsumpcję,
konsumpcją
konszachty konszachtów, konszachtom
kontakt kontaktem; kontaktów, kontaktom
kontent; kontenci
kontinuum lp. ndm; kontinua, kontinuów,
kontinuom a. zob. continuum
konto kontem, koncie; kontom
kontra kontrze, kontrę, N. kontrą; C.lm.
kontrom
kontrabanda kontrabandzie, kontrabandę,
N. kontrabandą; C.lm. kontrabandom
kontrabas kontrabasem; kontrabasów,
kontrabasom
kontradmirał kontradmirałem; kontradmirałów, kontradmirałom (skrót: kadm.)
kontrahent kontrahentem, kontrahencie;
kontrahentów, kontrahentom
kontrakcja kontrakcji, kontrakcję, N. kontrakcją; kontrakcji, C.lm. kontrakcjom
kontrakt kontraktem;
kontraktów, kontraktom
kontrargument kontrargumentem, kontrargumencie; kontrargumentów, kontrargumentom
kontrast kontrastem; kontrastów, kontrastom
kontratak kontratakiem; kontrataków,
kontratakom
kontrkandydat kontrkandydatem; kontrkandydatów, kontrkandydatom
kontrnatarcie kontrnatarciem; kontrnatarciom

korsarz

kontrofensywa kontrofensywę, N. kontrofensywą; C.lm. kontrofensywom
kontrola kontroli, kontrolę, N. kontrolą;
kontroli, C.lm. kontrolom
kontrreformacja kontrreformacji, kontrreformację, kontrreformacją
kontrrewolucja kontrrewolucji, kontrrewolucję, N. kontrrewolucją; kontrrewolucji, C.lm. kontrrewolucjom
kontruderzenie kontruderzeniem; kontruderzeniom
kontrwywiad kontrwywiadem; kontrwywiadów, kontrwywiadom
kontrybucja kontrybucji, kontrybucję,
N. kontrybucją; kontrybucji, C.lm. kontrybucjom
kontuzja kontuzji, kontuzję, N. kontuzją;
kontuzji, C.lm. kontuzjom
kontynent kontynentem, kontynencie;
kontynentów, kontynentom
kontyngent kontyngentem, kontyngencie;
kontyngentów, kontyngentom
kontynuacja kontynuacji, kontynuację,
N. kontynuacją; kontynuacji, C.lm. kontynuacjom
kontynuować 1.lp. kontynuuję, 3.lp. kontynuuje, kontynuują
konwalia konwalii, konwalię, N. konwalią;
konwalii, C.lm. konwaliom
konwenans konwenansem, konwenansie;
konwenansów, konwenansom
konwencja konwencji, konwencję, N. konwencją; konwencji, C.lm. konwencjom
konwersacja konwersacji, konwersację,
N. konwersacją; konwersacji, C.lm. konwersacjom
konwersatorium lp. ndm; konwersatoria,
konwersatoriów, C.lm. konwersatoriom
konwój konwojem; konwojów, konwojom
końcówka końcówkę, N. końcówką; C.lm.
końcówkom

Końskie Końskich
konecki
koordynacja koordynacji, koordynację,
koordynacją
kopalnia kopalni, kopalnię, N. kopalnią;
kopalni a. kopalń, C.lm. kopalniom
koparkospycharka koparkospycharkę,
N. koparkospycharką; C.lm. koparkospycharkom
Kopenhaga Kopenhagę,Kopenhagą
kopenhaski
Kopernik (Mikołaj) Kopernikiem
kopia kopii, kopię, N. kopią; kopii, C.lm.
kopiom
koprodukcja koprodukcji, koprodukcję,
N. koprodukcją; koprodukcji, C.lm. koprodukcjom
kopuła kopułę, N. kopułą; C.lm. kopułom
korbowód korbowodem; korbowodów,
korbowodom
kordialny; kordialni
Korea Korei, Koreę, Koreą
Koreańczyk; Koreanka; koreański
korepetycja korepetycji, korepetycję,
N. korepetycją; korepetycji, C.lm. korepetycjom
korespondencja korespondencji, korespondencję, N. korespondencją; korespondencji, C.lm. korespondencjom
korespondent korespondentem, korespondencie; korespondentów, korespondentom
korkociąg korkociągiem; korkociągi, korkociągów, korkociągom
korowód korowodem; korowodów, korowodom
korozja korozji, korozję, korozją
korpus korpusem; korpusów, korpusom
korrida korridę, N. korridą; C.lm. korridom a. zob. corrida
korsarstwo korsarstwem
korsarz korsarzem; korsarzom
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korumpować

korumpować 1.lp. korumpuję, 3.lp. korumpuje, korumpują
korupcja korupcji, korupcję, korupcją
korytarz korytarzem; korytarzom
korzec korcem; korców, korcom
korzeń korzeniem; korzeni, korzeniom
korzyć się korzę się, korzą się; korz się
a. kórz się, korzcie się a. kórzcie się
korzystać korzystam, korzystają
korzyść korzyści, N. korzyścią; korzyści,
C.lm. korzyściom
kosiarz kosiarzem; kosiarzom
kosinus kosinusem; kosinusów, kosinusom a. zob. cosinus
kosinusoida kosinusoidę, N. kosinusoidą;
C.lm. kosinusoidom a. zob. cosinusoida
kosmonauta kosmonautą, N. kosmonautę;
kosmonautów, C.lm. kosmonautom
kosodrzewina kosodrzewinę, kosodrzewiną
Kossak (Juliusz) Juliuszem Kossakiem
kostium kostiumem; kostiumów, kostiumom
Kostrzyn Kostrzynem
kostrzynianin; kostrzynianka; kostrzyński
kostucha kostusze, kostuchę, N. kostuchą;
C.lm. kostuchom
kosynier kosynierem, kosynierze; kosynierów, kosynierom
Koszalin Koszalinem
koszalinianin; koszalinianka; koszaliński
Koszalińskie Koszalińskiem
koszałki-opałki koszałkom-opałkom
koszula koszuli, koszulę, N. koszulą; C.lm.
koszulom
koszykarz koszykarzem; koszykarzom
koszykówka koszykówkę, koszykówką
Kościerzyna Kościerzynę, Kościerzyną
kościerzynianin; kościerzynianka; kościerski
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kościotrup kościotrupem; kościotrupów,
kościotrupom
kościół (świątynia) kościołem; kościołów
Kościół (ogół wyznawców; instytucja)
Kościołem a. kościół
Kościuszko (Tadeusz) Kościuszki, Kościuszkę, Kościuszką
kotangens kotangensem; kotangensy, kotangensom a. zob. cotangens
koteria koterii, koterię, N. koterią; koterii,
C.lm. koteriom
koturn koturnem; koturnów, koturnom
kotwica kotwicę, N. kotwicą; C.lm. kotwicom
koziorożec koziorożcem; koziorożców, koziorożcom, ale: Koziorożec (gwiazdozbiór)
kozodój kozodojem; kozodojów, kozodojom
koźlątko koźlątkiem; C.lm. koźlątkom
koźlę koźlęciem; koźlęta, koźląt, C.lm.
koźlętom
kożuch kożuchem; kożuchów, kożuchom
kółko kółkiem; kółkom
Kórnik Kórnikiem
kórniczanin; kórniczanka; kórnicki
k.p.a. (kodeks postępowania administracyjnego) ndm
kpiarstwo kpiarstwem
kpiarz kpiarzem; kpiarzom
kpiąco
kpr. (kapral)
kpt. (kapitan)
krab krabem; krabów
krach krachem; krachów, krachom
kradzież N. kradzieżą; C.lm. kradzieżom
kraina krainę, N. krainą; C.lm. krainom
krajobraz krajobrazem; krajobrazów, krajobrazom
krajoznawstwo krajoznawstwem
Krakowskie Krakowskiem
Kraków Krakowem
krakowianin (pot. krakowiak; żart. krakus); krakowianka; krakowski

królobójstwo

krasnoludek krasnoludkiem; krasnoludków, krasnoludkom
Krasnystaw Krasnegostawu, Krasnemustawowi, Krasnymstawem
krasnostawianin; krasnostawianka;
krasnostawski
krasomówca krasomówcę, N. krasomówcą; krasomówców, C.lm. krasomówcom
krasomówstwo krasomówstwem
krasula krasuli, krasulę, N. krasulą; C.lm.
krasulom
kraul kraulem
krawędź krawędzi, N. krawędzią; krawędzi, C.lm. krawędziom
krawężnik krawężnikiem; krawężników,
krawężnikom
krąg kręgiem; kręgów, kręgom
krągły; krągli
krążek krążkiem; krążków, krążkom
krążownik krążownikiem; krążowników,
krążownikom
krążyć krążę, krążą
krecha kresze, krechę, N. krechą; C.lm.
krechom
kredens kredensem; kredensów, kredensom
kredka kredkę, N. kredką; C.lm. kredkom
kredo ndm. a. kredem, kredzie a. zob.
credo
kredowobiały
kredytobiorca kredytobiorcę, N. kredytobiorcą; kredytobiorców, C.lm. kredytobiorcom
kremacja kremacji, kremację, N. kremacją; kremacji, C.lm. kremacjom
krematorium lp. ndm; krematoria, krematoriów, C.lm. krematoriom
kreować kreuję, kreują
kreskówka kreskówkę, N. kreskówką;
C.lm. kreskówkom
kreślarz kreślarzem; kreślarzom
krew krwi, krwią

krewki; krewcy
krewny; krewni
kręcić kręcę, kręcą
kręg kręgiem; kręgów, kręgom
kręgarz kręgarzem; kręgarzom
kręglarz kręglarzem; kręglarzom
kręgle kręgli, kręglom
kręgosłup kręgosłupem; kręgosłupów,
kręgosłupom
kręgowiec kręgowcem; kręgowców, kręgowcom
krępy; krępi
kręty
Kriszna zob. Kryszna
Kryszna Krysznę, Kryszną
krnąbrny; krnąbrni
krochmal krochmalem
krogulec krogulcem; krogulców, krogulcom
kroić kroję, kroją; krój
krokus krokusem; krokusów, krokusom
krok w krok
kronikarz kronikarzem; kronikarzom
kroplomierz kroplomierzem; kroplomierzom
kroplówka kroplówkę, N. kroplówką;
C.lm. kroplówkom
kros krosem; krosów, krosom
króciutki
krój krojem; krojów, krojom
król królem; królów, ale: Trzech Króli
(święto), królom
królestwo królestwem; królestwom
królewicz królewiczem; królewiczów, królewiczom
Królewiec Królewcem
królewiecki
królewski
królik królikiem; królików, królikom
królobójca królobójcę, N. królobójcą; królobójców, C.lm. królobójcom
królobójstwo królobójstwem; królobójstwom
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królowa

królowa królową, N. królową; C.lm. królowym
krótki
krótkodystansowy
krótkofalowiec krótkofalowcem; krótkofalowców, krótkofalowcom
krótkofalówka krótkofalówkę, N. krótkofalówką; C.lm. krótkofalówkom
krótkometrażowy
krótkonogi; krótkonodzy
krótko obcięty
krótkotrwały
krótkowidz krótkowidzem; krótkowidzów, krótkowidzom
krótkowłosy; krótkowłosi
krótkowzroczność krótkowzroczności,
krótkowzrocznością
krótkowzroczny; krótkowzroczni
krótszy
krówka krówkę, N. krówką; C.lm. krówkom
kruchutki
kruchy
krucjata krucjatę, N. krucjatą; C.lm. krucjatom
krucyfiks krucyfiksem; krucyfiksów, krucyfiksom
kruk krukiem; kruków, krukom
kruszec kruszcem; kruszców, kruszcom
kruszyć kruszę, kruszą
krużganek krużgankiem; krużganków,
krużgankom
krwawica krwawicę, krwawicą
krwawić krwawię, krwawią
krwawnik krwawnikiem; krwawników,
krwawnikom
krwawy; krwawi
krwiak krwiakiem; krwiaków, krwiakom
krwinka krwinkę, N. krwinką; C.lm.
krwinkom
krwiobieg krwiobiegiem; krwiobiegów,
krwiobiegom
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krwiodawca krwiodawcę, N. krwiodawcą;
krwiodawców, C.lm. krwiodawcom
krwiopochodny
krwiożerca krwiożercę, N. krwiożercą;
krwiożerców, C.lm. krwiożercom
krwisty
krwotok krwotokiem; krwotoki, krwotoków, krwotokom
kryjówka kryjówkę, N. kryjówką; C.lm.
kryjówkom
kryptoreklama kryptoreklamę, N. kryptoreklamą; C.lm. kryptoreklamom
kryterium lp. ndm; kryteria, kryteriów,
kryteriom
krytycyzm krytycyzmem, krytycyzmie
krytycznoliteracki
krzaczasty
krzak krzakiem; krzaków, krzakom
krzątać się krzątam się, krzątają się
krzątanina krzątaninę, krzątaniną
krzem krzemem
krzemień krzemieniem; krzemieni, krzemieniom
krzepa krzepę, krzepą
krzepki; krzepcy
krzesać krzeszę, krzeszą
krzesiwo krzesiwem; krzesiwom
krzesło krzesłem; krzesłom
krzew krzewem; krzewów, krzewom
krzewić krzewię, krzewią
krztusić się krztuszę się, krztuszą się
krzyczeć krzyczę, krzyczą
krzyk krzykiem; krzyki, krzyków, krzykom
krzyknąć krzyknę, krzykną; krzyknął,
krzyknęła, krzyknęli
Krzysztof Krzysztofem; Krzysztofów, Krzysztofom
krzywa krzywą, N. krzywą; C.lm. krzywym
krzywda krzywdę, N. krzywdą; C.lm. krzywdom
krzywdzić krzywdzę, krzywdzą; krzywdź

kubek

krzywica krzywicę, krzywicą
krzywić krzywię, krzywią
krzywoprzysięgać krzywoprzysięgam,
krzywoprzysięgają
krzywoprzysięstwo krzywoprzysięstwem
krzywoprzysięzca krzywoprzysięzcę,
N. krzywoprzysięzcą; krzywoprzysięzców,
C.lm. krzywoprzysięzcom
Krzywousty (Bolesław) Krzywoustemu
krzywy; krzywi
krzyż krzyżem; krzyży a. krzyżów, krzyżom
krzyżacki; krzyżaccy
Krzyżak (członek zakonu krzyżackiego)
Krzyżakiem; Krzyżaków, Krzyżakom
krzyżak (pająk, przedmiot) krzyżakiem;
krzyżaki, krzyżaków, krzyżakom
krzyżmo krzyżmem
krzyżowy
krzyżówka krzyżówkę, N. krzyżówką;
C.lm. krzyżówkom
krzyżyk krzyżykiem; krzyżyki, krzyżyków,
krzyżykom
ks. (ksiądz; książę)
kserografia kserografii, kserografię, kserografią
kserokopia kserokopii, kserokopię, N. kserokopią; kserokopii, C.lm. kserokopiom
ksiądz księdzem; księża, księżom (skrót: ks.)
Książ Książem
książanin; książanka; ksiąski
książątko książątkiem; książątkom
książeczka książeczkę, N. książeczką; C.lm.
książeczkom
książę księciem; książęta, książąt, książętom (skrót: ks.)
książka książkę, N. książką; C.lm. książkom
książnica książnicę, N. książnicą; C.lm.
książnicom
księga księdze, księgę, N. księgą; C.lm.
księgom

księgarstwo księgarstwem
księgarz księgarzem; księgarzom
księgozbiór księgozbiorem, księgozbiorze;
księgozbiorów, księgozbiorom
księstwo księstwem; księstwom
księżna księżnę a. księżną, N. księżną; C.lm.
księżnym a. księżnom
księżniczka księżniczkę, N. księżniczką;
C.lm. księżniczkom
Księżyc (satelita Ziemi) Księżycem
księżyc (satelita) księżycem; księżyców,
księżycom
ksywka ksywkę, N. ksywką; C.lm. ksywkom
kształcić kształcę, kształcą
kształt kształtem; kształtów, kształtom
kształtny; kształtni
kszyk (ptak) kszykiem; kszyków, kszykom
kto bądź
kto by
ktokolwiek kogokolwiek, komukolwiek,
kimkolwiek
ktokolwiek by
kto to?
którędy
którędy bądź
który; którzy, które
który bądź
który by
którykolwiek; którzykolwiek, którekolwiek
którykolwiek by
któryś; którzyś, któreś
który to?
któryż; którzyż, któreż
któryż to?
któż kogóż a. kogoż, komuż, kimże
któż by?
któż to?
Kuba Kubę, Kubą
Kubańczyk; Kubanka; kubański
kubek kubkiem; kubki, kubków, kubkom
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kubeł

kubeł kubłem; kubłów, kubłom
kubizm kubizmem, kubizmie
kuc kucem; kuców, kucom
kucharz kucharzem; kucharzom
kuchcik kuchcikiem; kuchcików, kuchcikom
kuchmistrz kuchmistrzem; kuchmistrzów,
kuchmistrzom
kuchnia kuchni, kuchnię, N. kuchnią;
kuchni a. kuchen, C.lm. kuchniom
kucnąć kucnę, kucną; kucnął, kucnęła,
kucnęli
kucyk kucykiem; kucyki, kucyków, kucykom
kuć kuję, kują
kudły kudłów a. kudeł, kudłom
kufajka kufajkę, N. kufajką; C.lm. kufajkom a. zob. fufajka
kufel kuflem; kufli a. kuflów, kuflom
kufer kufrem, kufrze; kufrów, kufrom
kuglarz kuglarzem; kuglarzom
Kujawy Kujawom
Kujawiak a. Kujawianin; Kujawianka;
kujawski
kujon kujonem; kujonów, kujonom
kukać kuka, kukają
kukiełka kukiełkę, N. kukiełką; C.lm. kukiełkom
kukła kukłę, N. kukłą; C.lm. kukłom
kuksaniec kuksańcem; kuksańców, kuksańcom
kuku a. kuku!
kukułczy
kukułeczka kukułeczkę, N. kukułeczką;
C.lm. kukułeczkom
kukułka kukułkę, N. kukułką; C.lm. kukułkom
kuku na muniu
kukuryku a. kukuryku!
KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
KUL-u, KUL-em
kula kuli, kulę, N. kulą; C.lm. kulom
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kulawy; kulawi
kulebiak kulebiakiem; kulebiaków, kulebiakom
kuleczka kuleczkę, N. kuleczką; C.lm. kuleczkom
kuleć kuleję, kuleją; kuleli
kulfon kulfonem; kulfonów, kulfonom
kulig (jazda saniami) kuligiem; kuligów,
kuligom
kulik (ptak) kulikiem; kulików, kulikom
kuloodporny
kult kultem; kultów, kultom
kultura kulturze, kulturę, N. kulturą; C.lm.
kulturom
kuluary kuluarów, kuluarom
kumoterstwo kumoterstwem
kumpel kumplem; kumpli a. kumplów,
kumplom
kuna kunę, N. kuną; C.lm. kunom
kundel kundlem; kundli a. kundlów, kundlom
kung-fu ndm
kunktator kunktatorem, kunktatorze;
kunktatorów, kunktatorom
kunszt kunsztem; kunsztów, kunsztów
kupić kupię, kupią
Kupido Kupidem a. zob. Kupidyn
Kupidyn Kupidynem a. zob. Kupido
kupiec kupcem; kupców, kupcom
kupiectwo kupiectwem
kupka kupkę, N. kupką; C.lm. kupkom
kuplet kupletem; kupletów, kupletom
kupno-sprzedaż kupnem-sprzedażą
kur kurem, kurze; kurów, kurom
kura kurze, kurę, N. kurą; C.lm. kurom
kuracjusz kuracjuszem; kuracjuszy a. kuracjuszów, kuracjuszom
kurator kuratorem, kuratorze; kuratorów,
kuratorom
kuratorium lp. ndm; kuratoria, kuratoriów,
kuratoriom
kuraż kurażem: dla kurażu

kwarcówka

kurcz kurczem; kurczy a. kurczów,
kurczom
kurczak kurczakiem; kurczaki, kurczaków,
kurczakom
kurczę kurczęcia, kurczęciem; kurcząt,
C.lm. kurczętom
kurczyć się kurczę się, kurczą się
kurek kurkiem; kurki, kurków, kurkom
kurhan kurhanem; kurhanów, kurhanom
kuria kurii, kurię, N. kurią; kurii, C.lm.
kuriom
kurier kurierze; kurierów, kurierom
kuriozalny
kuriozum Ip. ndm; kuriozów, C.lm. kuriozom a. zob. curiosum
kurka kurkę, N. kurką; C.lm. kurkom
kuroniówka kuroniówkę, kuroniówką
kuropatwa kuropatwę, N. kuropatwą;
C.lm. kuropatwom
kurort kurortem; kurortów, kurortom
Kurpie Kurpiów a. Kurpi, Kurpiom
Kurp; Kurpianka; kurpiowski
Kurpiowszczyzna Kurpiowszczyznę, Kurpiowszczyzną
kurs kursem; kursów, kursom
kursywa kursywę, N. kursywą; C.lm. kursywom
kurtka kurtkę, N. kurtką; C.lm. kurtkom
kurtuazja kurtuazji, kurtuazję, kurtuazją
kurz kurzem; kurzów, kurzom
kurzajka kurzajkę, N. kurzajką; C.lm. kurzajkom
kurzawa kurzawę, N. kurzawą; C.lm. kurzawom
kurzyć kurzę, kurzą
kusiciel kusicielem; kusicieli a. kusicielów,
kusicielom
kustosz kustoszem; kustoszy a. kustoszów,
kustoszom
kusy; kusi
kusza kuszę, N. kuszą; C.lm. kuszom
kuszący

kuszetka kuszetkę, N. kuszetką; C.lm. kuszetkom
kusznik kusznikiem; kuszników, kusznikom
kuśnierz kuśnierzem; kuśnierzom
kuśtykać kuśtykam, kuśtykają
kuter kutrem, kutrze; kutrów, kutrom
kuternoga kuternogę, kuternogą; kuternogi, kuternogów a. kuternóg, C.lm. kuternogom
kutia kutii, kutię, N. kutią; kutii, C.lm.
kutiom
Kutno Kutnem
kutnianin; kutnianka; kutnowski
kutwa kutwę, N. kutwą; kutw a. kutwów,
C.lm. kutwom
kuzyn kuzynem; kuzynów, kuzynom
kuzynka kuzynkę, N. kuzynką; C.lm. kuzynkom
kuzynostwo kuzynostwem
kuzynowski; kuzynowscy
kuźnia kuźni, kuźnię, N. kuźnią; kuźni,
C.lm. kuźniom
kW (kilowat)
kwadra kwadrze, kwadrę, N. kwadrą; C.lm.
kwadrom
kwadrans kwadransem, kwadransie; kwadransów, kwadransom
kwadrat kwadratem; kwadratów, kwadratom
kwadrofonia kwadrofonii, kwadrofonię,
kwadrofonią
kwa, kwa a. kwa, kwa!
kwalifikacja kwalifikacji, kwalifikację, N.
kwalifikacją; kwalifikacji, C.lm. kwalifikacjom
kwant kwantem, kwancie; kwantów,
kwantom
kwapić się kwapię się, kwapią się
kwarantanna kwarantannę, N. kwarantanną; C.lm. kwarantannom
kwarc kwarcem; kwarców, kwarcom
kwarcówka kwarcówkę, N. kwarcówką;
C.lm. kwarcówkom
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kwarcyt

kwarcyt kwarcytem; kwarcytów, kwarcytom
kwarta kwartę, N. kwartą; C.lm. kwartom
kwartał kwartałem; kwartałów, kwartałom
kwartet kwartetem; kwartetów, kwartetom
kwas kwasem; kwasów, kwasom
kwasić kwaszę, kwaszą
kwaskowaty a. kwaskowy
kwasoodporny
kwasotwórczy
kwatera kwaterze, kwaterę, N. kwaterą;
C.lm. kwaterom
kwatermistrz kwatermistrzem; kwatermistrzów, kwatermistrzom
kwatermistrzostwo kwatermistrzostwem
kwaterunek kwaterunkiem; kwaterunki,
kwaterunków
kwesta kwestę, N. kwestą; C.lm. kwestom
kwestarz kwestarzem; kwestarzom
kwestia kwestii, kwestię, N. kwestią; kwestii C.lm. kwestiom
kwestionariusz kwestionariuszem; kwestionariuszom
kwestionować 1.lp. kwestionuję, 3.lp. kwestionuje, kwestionują
kwestor kwestorem, kwestorze; kwestorów,
kwestorom
kwestura kwesturze, kwesturę, N. kwesturą; C.lm. kwesturom
kwękać kwękam, kwękają
kWh (kilowatogodzina)
kwiaciarka kwiaciarkę, N. kwiaciarką;
C.lm. kwiaciarkom
kwiat kwiatem, kwiecie; kwiatów, kwiatom
kwiatostan kwiatostanem; kwiatostanów,
kwiatostanom
kwiatowo-warzywny (kwiatowy i warzywny)
Kwidzyn Kwidzynem, Kwidzynie
kwidzynianin; kwidzynianka; kwidzyński
kwiecień kwietniem; kwietniów a. kwietni,
kwietniom
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kwietnik kwietnikiem; kwietniki, kwietników, kwietnikom
kwilenie
kwinta kwincie, kwintę, N. kwintą; C.lm.
kwintom
kwintal kwintalem; kwintali, kwintalom
kwintesencja kwintesencji, kwintesencję,
kwintesencją
kwintet kwintetem; kwintetów, kwintetom
kwit kwitem; kwitów, kwitom
kwita ndm
kwiz kwizem; kwizów a. zob. quiz
kwoka kwokę, N. kwoką; C.lm. kwokom
kworum ndm. a. zob. quorum
kwota kwotę, N. kwotą; C.lm. kwotom
kynologia kynologii, kynologię, kynologią
Kyrie eleison a. Kyrie elejson
kysz a. kysz!

L
l (litr)
laboratorium lp. ndm; laboratoria, laboratoriów, laboratoriom
Lach; Laszka; lacki
ladaco ndm
lada dzień
lada moment
Lafontaine a. La Fontaine (Jean de Lafontaine a. La Fontaine ) Jeana de Lafontaine’a,
z Jeanem de Lafontaine’em a. (z odmienionym imieniem) ndm: z Jeanem de Lafontaine
laicki; laiccy
laicyzacja laicyzacji, laicyzację, laicyzacją
laik laikiem; laików, laikom
lajkonik lajkonikiem
lakier lakierze; lakierów, lakierom
lakmus lakmusem
lalkarz lalkarzem; lalkarzom
La Manche ndm
lamperia lamperii, lamperię, N. lamperią;
lamperii, C.lm. lamperiom

lekko

lamus lamusem; lamusów, lamusom
lancet lancetem; lancetów, lancetom
lancz lanczem; lanczów, lanczom a. zob.
lunch
langusta langustę, N. langustą; C.lm. langustom
Laokoon Laokoonem
laparoskopia laparoskopii, laparoskopię,
laparoskopią
laptop laptopem; laptopów, laptopom
larum ndm
laryngologia laryngologii, laryngologię,
laryngologią
laseroterapia laseroterapii, laseroterapię,
laseroterapią
lasso lassem, lassie; C.lm. lassom
lastrico lastrica, lastrikiem a. ndm a. zob.
lastriko, lastryko
lastriko lastrika, lastrikiem a. ndm a. zob.
lastrico, lastryko
lastrykarz lastrykarzem; lastrykarzom
lastryko lastrykiem a. ndm a. zob. lastrico,
lastriko
lateks lateksem
lato lecie, latem; latom
latorośl latorośli, N. latoroślą; latorośli,
C.lm. latoroślom
latyfundium lp. ndm; latyfundia, latyfundiów, latyfundiom
latynoamerykański
laur laurem, laurze; laurów, laurom
Laura Laurą, N. Laurę, Laurze; C.lm. Laurom
laureat laureatem; laureatów, laureatom
laurka laurkę, N. laurką; C.lm. laurkom
Lavoisier (Antoine) Antoine’em Lavoisierem, Antoinie Lavoisierze
Lawrence Lawrence’a, Lawrence’em, Lawrensie
ląd lądem; lądów, lądom
lądolód lądolodem; lądolodów, lądolodom

lądować 1.lp. ląduję, 3.lp. ląduje, lądują
lądowo-wodny
Ldz. (liczba dziennika)
lec a. legnąć legnę, legną
lecznictwo lecznictwem
leczo ndm
ledwie a. ledwo
ledwie co
ledwo a. ledwie
ledwo ledwo
ledwo słyszalny
legalizm legalizmem, legalizmie
legginsy legginsów, legginsom
legia legii, legię, N. legią; legii, C.lm. legiom
legion legionem; legionów, legionom
legislacja legislacji, legislację, legislacją
legitymacja legitymacji, legitymację,
N. legitymacją; legitymacji, C.lm. legitymacjom
legitymizm legitymizmem, legitymizmie
legnąć a. lec legnę, legną
legumina leguminę, N. leguminą; C.lm.
leguminom
Leibniz (Gottfried) Gottfriedem Leibnizem
lejtmotyw lejtmotywem; lejtmotywów,
lejtmotywom
lejtnant lejtnantem, lejtnancie; lejtnantów,
lejtnantom
lek. (lekarz)
lekarstwo lekarstwem; C.lm. lekarstwom
lekarz lekarzem; lekarzom
lekarz dentysta, lekarz ginekolog itp.
lekceważący
lekceważyć lekceważę, lekceważą; lekceważ
lekcja lekcji, lekcję, N. lekcją; lekcji, C.lm.
lekcjom
lekka atletyka lekką atletykę, lekką atletyką a. zob. lekkoatletyka
lekki
lekko
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lekkoatleta

lekkoatleta lekkoatlecie, lekkoatletę,
N. lekkoatletą; lekkoatletów, C.lm. lekkoatletom
lekkoatletyka lekkoatletykę, lekkoatletyką
a. zob. lekka atletyka
lekko chory
lekkoduch lekkoduchem; lekkoduchów
lekkomyślny
lekko ranny
lekkostrawny a. lekko strawny
lekkość lekkości, lekkością
lekkozbrojny
lek. med. (lekarz medycyny)
lekoznawstwo Ms. lekoznawstwie
leksykografia leksykografii, leksykografię,
leksykografią
leksykologia leksykologii, leksykologię,
leksykologią
lektura lekturze, lekturę, N. lekturą; C.lm.
lekturom
lektyka lektykę, N. lektyką; C.lm. lektykom
lek. wet. (lekarz weterynarii)
lelum polelum ndm
lemoniada lemoniadę, N. lemoniadą;
C.lm. lemoniadom
lemur lemurem, lemurze; lemurów, lemurom
lenistwo lenistwem
leniuch leniuchem; leniuchów, leniuchom
lennik lennikiem; lenników, lennikom
lenno lennem, lennie; C.lm. lennom
Leokadia Leokadii, Leokadię, N. Leokadią; Leokadii, C.lm. Leokadiom
Leonardo da Vinci Leonardem da Vinci
leopard leopardem; leopardów, leopardom
lepiej by
lepszy; lepsi
lesisto-górzysty
less lessem, lessie; lessów, C.lm. lessom
leszcz leszczem; leszczy a. leszczów, leszczom
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leszczyna leszczynę, N. leszczyną; C.lm.
leszczynom
leśniczówka leśniczówkę, N. leśniczówką;
C.lm. leśniczówkom
letarg letargiem
leukocyt leukocytem; leukocytów, leukocytom
Lévi Strauss (Claude) Claude’em Lévi
Straussem, Claudzie Lévi Straussie
lew lwem; lwów, lwom
lewkonia lewkonii, lewkonię, N. lewkonią;
lewkonii, C.lm. lewkoniom
lewobrzeżny
leworęczny
lewoskręt lewoskrętem; lewoskrętów, lewoskrętom
lewoskrzydłowy
lewostronny
leźć lezę, lezą; leź
leżeć leżę, leżą; leż
lędźwie lędźwiom
lęk lękiem; lęków, lękom
lękać się lękam się, lękają się
lg (logarytm) a. log
lgnąć lgnę, lgną; lgnął, lgnęła, lgnęli
liana lianę, N. lianą; C.lm. lianom
libacja libacji, libację, N. libacją; libacji,
C.lm. libacjom
liberalizm liberalizmem, liberalizmie
liberał liberałem; liberałów, liberałom
liberia (strój) liberii, liberię, N. liberią;
liberii, C.lm. liberiom
liberum veto
Libia Libii, Libię, Libią
Libijczyk; Libijka; libijski
libretto librettem, libretcie; C.lm. librettom
licealista licealistę, N. licealistą; licealiści,
licealistów, C.lm. licealistom
licencja licencji, licencję, N. licencją; licen
cji, C.lm. licencjom
licencjat licencjatem, licencjacie; licencjatów, C.lm. licencjatom

lodżia

liceum lp. ndm; licea, liceów, liceom
lichtarz lichtarzem; lichtarzom
lichwa lichwę, lichwą
lichwiarz lichwiarzem; lichwiarzom
lichy
licytacja licytacji, licytację, N. licytacją;
licytacji, C.lm. licytacjom
liczba liczbę, N. liczbą; C.lm. liczbom
lider liderem, liderze; liderów, liderom
Liechtenstein Liechtensteinem
lifting liftingiem
likier likierem, likierze; likierów, likierom
likwidacja likwidacji, likwidację, N. likwidacją; likwidacji, C.lm. likwidacjom
likwidator likwidatorem, likwidatorze;
likwidatorów, likwidatorom
likwor likworem, likworze; likworów, likworom
lilaróż ndm
lilia lilii, lilię, N. lilią; lilii, C.lm. liliom
liliput liliputem; liliputów, liliputom
limfa limfę, limfą
limfocyt limfocytem; limfocytów, limfocytom
limuzyna limuzynę, N. limuzyną; C.lm.
limuzynom
Lincoln (Abraham) Abrahamem Lincolnem
lingwistyka lingwistykę, lingwistyką
linia linii, linię, N. linią; linii, C.lm. liniom
linijka linijkę, N. linijką; C.lm. linijkom
linoleum lp. ndm; linolea, linoleów, linoleom
linoskoczek linoskoczkiem; linoskoczków,
linoskoczkom
lipiec lipcem; lipców, lipcom
lira lirze, lirę, N. lirą; C.lm. lirom
lis lisem; lisów, lisom
lisiątko lisiątkiem; lisiątkom
list listem, liście; listów, listom
listewka listewkę, N. listewką; C.lm. listew
kom
listonosz listonoszem; listonoszy a. listonoszów, listonoszom

listopad listopadem; listopadów, listopadom
listwa listwę, N. listwą; C.lm. listwom
Liszt (Franciszek a. Ferenc) Franciszkiem a.
Ferencem Lisztem, Franciszku a. Ferencu
Liszcie
litania litanii, litanię, N. litanią; litanii,
C.lm. litaniom
literacko-naukowy (literacki i naukowy)
literat literatem; literaci, literatów, literatom
literatura literaturze, literaturę, N. literaturą; C.lm. literaturom
literaturoznawstwo literaturoznawstwem
literówka literówkę, N. literówką; C.lm.
literówkom
litr litrem, litrze; litrów, litrom (skrót: l)
liturgia liturgii, liturgię, N. liturgią; liturgii,
C.lm. liturgiom
li tylko
liznąć liznę, lizną; liznął, liznęła, liznęli;
liznąwszy; liźnięty
lizus lizusem; lizusów, lizusom
lizusostwo lizusostwem
lizusowski
lm a. lm. (liczba mnoga)
lm (lumen)
lob lobem; lobów, lobom
lobbing lobbingiem
lobby ndm
lobbysta lobbystę, N. lobbystą; lobbyści,
lobbystów, C.lm. lobbystom
locha losze, lochę, N. lochą; C.lm. lochom
Locke (John) Johna Locke’a, Johnem Lockiem
lodołamacz lodołamaczem; lodołamaczom
lodówka lodówkę, N. lodówką; C.lm. lodówkom
lodziarz lodziarzem; lodziarzom
lodżia lodżii, lodżię, N. lodżią; lodżii, C.lm.
lodżiom a. zob. loggia
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log

log (logarytm) a. lg
logarytm logarytmem; logarytmów, logarytmom
loggia loggii, loggię, N. loggią; loggii, C.lm.
loggiom a. zob. lodżia
logopedia logopedii, logopedię, logopedią
lojalny
lokaj lokajem; lokajów a. lokai, lokajom
lokówka lokówkę, N. lokówką; C.lm. lokówkom
lokum ndm
lombard lombardem; lombardów, lombardom
longplay longplayem; longplayów, longplayom
lont lontem, loncie; lontów, lontom
lord lordem; lordów, lordom
lordowski
lornetka lornetkę, N. lornetką; C.lm. lornetkom
LOT LOT-u, LOT-em, Locie
loteria loterii, loterię, N. loterią; loterii,
C.lm. loteriom
lotka lotkę, N. lotką; C.lm. lotkom
lotnia lotni, lotnię, N. lotnią; lotni, C.lm.
lotniom
lotnictwo lotnictwem
lotowski (od: LOT)
lotto ndm
lottomat lottomatem; lottomatów, lottomatom
loża lożę, N. lożą; lóż, C.lm. lożom
lód lodem; lodów, lodom
lp a. lp. (liczba pojedyncza)
lp. (liczba porządkowa)
lśniący
lśnić lśni, lśnią
Ltd. a. ltd. a. LTD (limited company – ang.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
lub
lubczyk lubczykiem; lubczyków, lubczykom
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lubieżny
Lublin Lublinem
lublinianin; lublinianka; lubelski
Lubelskie Lubelskiem
Lubelszczyzna Lubelszczyznę, Lubelszczyzną
lucerna lucernę, lucerną
lud ludem; ludy, ludów, ludom
ludobójczy
ludobójstwo ludobójstwem
ludojad ludojadem; ludojadów, ludojadom
ludożerca ludożercę, N. ludożercą; ludożerców, C.lm. ludożercom
ludwisarz ludwisarzem; ludwisarzom
ludzie ludzi, ludziom, ludźmi
ludzki; ludzcy
lufa lufę, N. lufą; C.lm. lufom
lufcik lufcikiem; lufcików, lufcikom
luk luku, lukiem; luków, lukom
luka lukę, N. luką; C.lm. lukom
luksus luksusem; luksusów, luksusom
luminescencja luminescencji, luminescencję, luminescencją
lump lumpem; lumpów, lumpom
lunapark lunaparkiem;
lunaparków, lunaparkom
lunatyk lunatykiem; lunatyków, lunatykom
lunąć lunę, luną; lunął, lunęła, lunęli
lunch lunchem; lunchów, lunchom a. zob.
lancz
lustracja lustracji, lustrację, N. lustracją;
lustracji, C.lm. lustracjom
lustro lustrem, lustrze; C.lm. lustrom
lustrzany
Luter (Marcin) Marcina Lutra, Marcinem
Lutrem
Luter (Martin Luter King) Martina Lutera
Kinga, Martinem Luterem Kingiem
luteranin luteraninem; luteranów, luteranom

łoić

luteranizm luteranizmem, luteranizmie
lutnictwo lutnictwem
lutować 1.lp. lutuję, 3.lp. lutuje, lutują
luty lutemu
luz luzem
luzak luzakiem; luzaków, luzakom
lwiątko lwiątkiem; lwiątkom
Lwów Lwowem
lwowianin (pot. lwowiak); lwowianka;
lwowski
lx (luks)
lycra lycrze, lycrę, N. lycrą
lżej
lżejszy
lżyć lżę, lżą; lżyli

Ł
łabędź łabędziem; łabędzi, łabędziom
łac. (łacina, łaciński)
łach łachem; łachów, łachom
łachmaniarz łachmaniarzem; łachmaniarzom
łachudra łachudrze, łachudrę, N. łachudrą;
łachudrów a. łachuder, C.lm. łachudrom
łacińsko-polski
ładunek ładunkiem; ładunków, ładunkom
łagier łagrem łagrze; łagrów, łagrom
łajdactwo łajdactwem; łajdactwom
łaknąć łaknę, łakną; łaknął, łaknęła, łaknęli
łakomczuch łakomczuchem; łakomczuchów, łakomczuchom
łakomstwo łakomstwem
łamigłówka łamigłówkę, N. łamigłówką;
łamigłówki, C. lm. łamigłówkom
łania łani, łanię, N. łanią; łań a. łani, C.lm.
łaniom
łańcuch łańcuchem; łańcuchów, łańcuchom
Łańcut Łańcutem
łańcucki

łapownictwo łapownictwem
łapówka łapówkę, N. łapówką; C.lm. łapówkom
łapu-capu
łaskawca łaskawcę, N. łaskawcą; łaskawców, C.lm. łaskawcom
łasuch łasuchem; łasuchów, łasuchom
łatwizna łatwiźnie, łatwiznę, łatwizną
łatwo
łatwo palny
łatwo psujący się
łatwo rozpuszczalny
łatwowierny
łatwo zmywalny
łatwy
ławka ławkę, N. ławką; C.lm. ławkom
łazęga łazęgę, N. łazęgą; łazęgów a. łazęg,
C.lm. łazęgom
łaźnia łaźni, łaźnię, N. łaźnią;
łaźni, C.lm. łaźniom
łącze łączem; łączom
łączka łączkę, N. łączką; C.lm. łączkom
łącznie
łącznik łącznikiem; łączników, łącznikom
łączność łączności, łącznością
łączny
łąka łąkę, N. łąką; C.lm. łąkom
łąkotka łąkotkę, N. łąkotką; C.lm. łąkotkom a. zob. łękotka
łeb łbem; łbów, łbom
łebek łebkiem; łebki, łebków, a. zob. łepek
łebski a. łepski
łeb w łeb
łepek łepkiem; łepki, łepków, a. zob. łebek
łepski a. łebski
łękotka łękotkę, N. łękotką; C.lm. łękotkom a. zob. łąkotka
łgać łżę, łżą
łgarstwo łgarstwem
łgarz łgarzem; łgarzom
łobuz łobuzem; łobuzów, łobuzom
łoić łoję, łoją; łój
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łokieć

łokieć łokciem; łokci, łokciom
Łomża Łomżę, Łomżą
łomżyniak a. łomżanin, a. łomżynianin;
łomżynianka a. łomżanka; łomżyński
łopatka łopatkę, N. łopatką; C.lm. łopatkom
łosoś łososiem; łososi, łososiom
łoś łosiem; łosi, łosiom
łotr łotrem, łotrze; łotrów, łotrom
łotrzyk łotrzykiem; łotrzyków, łotrzykom
łowca łowcę, N. łowcą; C.lm. łowcom
łowczy
łowić łowię, łowią; łów
łowiectwo łowiectwem
łoże łożem; łóż, łożom
łożyć łożę, łożą; łóż
łożysko łożyskiem; łożyskom
łódka łódkę, N. łódką; C.lm. łódkom
Łódzkie Łódzkiem
Łódź Łodzi, Łodzią
łodzianin; łodzianka; łódzki
łódź łodzi, N. łodzią; łodzi, C.lm. łodziom
łój łojem
łów łowem; łowów, łowom
łóżko łóżkiem; łóżkom
łubianka łubiankę, N. łubianką; C.lm. łubiankom
łubin łubinem; łubinów, łubinom
łucznictwo łucznictwem
łuczywo łuczywem; łuczywom
łudząco podobny
ług (substancja chemiczna) ługiem
łuk łukiem; łuków, łukom
łuna łunę, N. łuną; C.lm. łunom
łup łupem; łupów, łupom
łupież łupieżem
łupieżca łupieżcę, N. łupieżcą; C.lm. łupieżcom
łupnąć łupnę, łupną; łupnął, łupnęła, łupnęli; łupnąwszy; łupnięty
łupu-cupu
łuska łuskę, N. łuską; C.lm. łuskom
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łuszczyca łuszczycę, łuszczycą
Łużyce Łużycom
Łużyczanin; Łużyczanka; łużycki
łydka łydkę, N. łydką; C.lm. łydkom
łyknąć łyknę, łykną; łyknął, łyknęła, łyknęli
łyżeczka łyżeczkę, N. łyżeczką; C.lm. łyżeczkom
łyżka łyżkę, N. łyżką; C.lm. łyżkom
łyżwa łyżwę, N. łyżwą; C.lm. łyżwom
łyżwiarstwo łyżwiarstwem
łyżwiarz łyżwiarzem; łyżwiarzom
łza łzę, N. łzą; C.lm. łzom
łzawić łzawię, łzawią; łzaw

M
m (metr)
m. (miasto; mieszkanie)
mA (miliamper)
machać macham, machają
Machiavelli (Niccoló) Niccolu Machiavellim
machina machinę, N. machiną; C.lm. machinom
machnąć machnę, machną; machnął,
machnęła, machnęli; machnąwszy
macho ndm
macierz N. macierzą; C.lm. macierzom
macierzyństwo macierzyństwem
macierzysty
maciupki
macocha macosze, macochę, N. macochą;
C.lm. macochom
maczuga maczugę, N. maczugą; C.lm. maczugom
maestria maestrii, maestrię, maestrią
maestro maestrem; maestrowie, maestrów,
maestrom
Maeterlinck (Maurice) Maurice’em Maeterlinckiem, Maurisie Maeterlincku
mafia mafii, mafię, N. mafią; mafii, C.lm.
mafiom

małogabarytowy

mafios mafiosem; mafiosów, mafiosom
a. zob. mafioso
mafioso ndm a. zob. mafios
mag magiem; magów, magom
magister magistrem, magistrze; magistrów,
magistrom
magnateria magnaterii, magnaterię, magnaterią
magnes (ciało przyciągające) magnesem;
magnesów, magnesom
magnetofon magnetofonem; magnetofonów, magnetofonom
magnetowid magnetowidem; magnetowidów, magnetowidom
magnetyzm magnetyzmem, magnetyzmie
magnez (pierwiastek chemiczny) magnezem (symbol: Mg)
magnificencja magnificencji, magnificencję; magnificencji, C.lm. magnificencjom
magnolia magnolii, magnolię, N. magnolią; magnolii, C.lm. magnoliom
maharadża maharadżę, N. maharadżą;
maharadżów, C.lm. maharadżom
mahatma mahatmę, N. mahatmą; mahatmów, C.lm. mahatmom
Mahdi Mahdim
mahdi mahdim; mahdich
Mahomet Mahometem
mahometanin mahometaninem; mahometanom
mahoń mahoniem; mahoni a. mahoniów,
mahoniom
majątek majątkiem; majątków, majątkom
majestat majestatem
majętny
majonez majonezem; majonezów, majonezom
majówka majówkę, N. majówką; C.lm.
majówkom
majster-klepka majster-klepkę, majster-klepką

majstersztyk majstersztykiem; majstersztyków, majstersztykom
make-up ndm a. make-upu, make-upem;
make-upów, make-upom
makieta makietę, N. makietą; C.lm. makietom
makijaż makijażem; makijaży a. makijażów, makijażom
makolągwa makolągwę, N. makolągwą;
C.lm. makolągwom
makówka makówkę, N. makówką; C.lm.
makówkom
makroekonomia makroekonomii, makroekonomię, makroekonomią
makrogospodarczy
maksimum lp. ndm; maksimów, maksimom
makulatura makulaturze, makulaturę,
makulaturą
makutra makutrze, makutrę, N. makutrą;
C.lm. makutrom
malachit malachitem, malachitów, malachitom
malaria malarii, malarię, malarią
malarsko-lakierniczy (malarski i lakierniczy)
malarstwo malarstwem
malarz malarzem; malarzom
maleć 1.lp. maleję, 3.lp. maleje, maleją
maleńki
maleństwo maleństwem; maleństwom
malkontent malkontentem, malkontencie;
malkontenci, malkontentów, malkontentom
maluch maluchem; maluchów, maluchom
maluczki; maluczcy
malunek malunkiem;
malunków, malunkom
mało co
mało czytelny
małoduszny
małogabarytowy
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mało gdzie

mało gdzie
mało interesujący
mało kiedy
mało kto
mało który
małolat małolatem; małolatów, małolatom
małoletni
małomiasteczkowy
małomówny
małoobrazkowy
Małopolska Małopolskę, Małopolską
Małopolanin; Małopolanka; małopolski
Małopolskie Małopolskiem
mało prawdopodobny
małorolny
małosolny
małowartościowy
mało ważny
mało znany
małpa małpę, N. małpą; C.lm. małpom
małż małżem; małży
a. małżów, małżom
małżeństwo małżeństwem
małżonek małżonkiem; małżonków, małżonkom
małżowina małżowinę, N. małżowiną;
C.lm. małżowinom
maminsynek maminsynkiem; maminsynków, maminsynkom
mammografia mammografii, mammografię, mammografią
mamusia mamusi, mamusię, N. mamusią;
C.lm. mamusiom
mamut mamutem; mamutów, mamutom
manager managerem, managerze; managerów, managerom a. zob. menedżer
manewr manewrem, manewrze; manewrów, manewrom
maneż maneżem; maneżom
mangusta mangustę, N. mangustą; C.lm.
mangustom
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mania manii, manię, N. manią; manii,
C.lm. maniom
manifestacja manifestacji, manifestację,
N. manifestacją; manifestacji, C.lm. manifestacjom
manicure manicure’u, manicure’em, manicurze a. zob. manikiur
manikiur manikiurem, manikiurze a. zob.
manicure
manikiurzystka manikiurzystkę, N. manikiurzystką; C.lm. manikiurzystkom
manipulacja manipulacji, manipulację,
N. manipulacją; manipulacji, C.lm. manipulacjom
mankament mankamentem, mankamencie; mankamentów, mankamentom
mankiet mankietem; mankietów, mankietom
manna mannę, manną
manowce manowców, manowcom
manualny
manufaktura manufakturze, manufakturę,
N. manufakturą; C.lm. manufakturom
manuskrypt manuskryptem; manuskryptów, manuskryptom
mańkut mańkutem; mańkutów, mańkutom
Mao Tse-tung Mao Tse-tungiem a. Mao
Zedong
marazm marazmem
marchew marchwi, N. marchwią; marchwi, C.lm. marchwiom
marchewka marchewkę, N. marchewką;
C.lm. marchewkom
Marconi (Guglielmo) Guglielmie Marconim
margrabia margrabiego a. margrabi, margrabiego a. margrabię, N. margrabią; margrabiów, C.lm. margrabiom
mariaż mariażem; mariaży a. mariażów,
mariażom
marihuana marihuanę, marihuaną
marketing marketingiem

Mauretania

markiz markizem; markizów, markizom
Marlowe (Christopher) Christopherem
Marlowe’em, o Christopherze Marlow
marmoladka marmoladkę, N. marmoladką; C.lm. marmoladkom
marmur marmurem, marmurze, marmurów, marmurom
marnotrawstwo marnotrawstwem
Marshall (George) George’em Marshallem
marsz marszem; marszów, marszom
marszałek marszałkiem; marszałków
marszałkowski
marszand marszandem, marszandzie;
marszandzi, marszandów, marszandom
marszobieg marszobiegiem; marszobiegów, marszobiegom
marszruta marszrutę, N. marszrutą; C.lm.
marszrutom
martwica martwicę, martwicą
martwić się martwię się martwią się;
martw się
martwy
martyrologia martyrologii, martyrologię,
martyrologią
marynarz marynarzem; marynarzom
marzec marcem; marców, marcom
marzenie marzeniem; marzeniom
marznąć marznę, marzną; marzł a. marznął, marzła, marzli
marzyć marzę, marzą; marz
marża marżę, N. marżą; C.lm. marżom
masarz (rzeźnik) masarzem; masarzom
masaż (masowanie) masażem; masaży
a. masażów, masażom
masażysta masażystę, N. masażystą; masażyści, masażystów, C.lm. masażystom
masochista masochistę, N. masochistą;
masochiści, masochistów, C.lm. masochistom
masochizm masochizmem, masochizmie
masoneria masonerii, masonerię, masonerią

masturbacja masturbacji, masturbację,
masturbacją
masyw masywem; masywów, masywom
maszyneria maszynerii, maszynerię,
N. maszynerią; maszynerii, C.lm. maszyneriom
maszynopis maszynopisem; maszynopisów, maszynopisom
matactwo matactwem; matactwom
matematyczno-fizyczny (matematyczny
i fizyczny)
matematyczno-przyrodniczy (matematyczny i przyrodniczy)
materia materii, materię, materią
materialista materialistę, N. materialistą;
materialiści, materialistów, C.lm. materialistom
materializm materializmem, materializmie
materiał materiałem; materiałów, materiałom
maties matiesem; matiesów, matiesom
a. zob. matias
Matisse (Henri) Henri a. Henrim Matisse’em, Henri a. Henrim Matissie
matka matkę, N. matką; C.lm. matkom
matkobójca matkobójcę, N. matkobójcą;
matkobójców, C.lm. matkobójcom
matriarchat matriarchatem
matrymonialny
matuchna matuchnę, N. matuchną; C.lm.
matuchnom
matura maturze, maturę, N. maturą; C.lm.
maturom
maturzysta maturzystę, N. maturzystą; maturzyści, maturzystów, C.lm. maturzystom
Matuzalem a. Matuzal Matuzalemem
a. Matuzalem
Maupassant (Guy de Maupassant) Guy
de Maupassantem, Guy de Maupassancie
Mauretania Mauretanii, Mauretanię,
Mauretanią
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Mauretańczyk

Mauretańczyk; Mauretanka; mauretański
mauzoleum lp. ndm; mauzolea, mauzoleów, mauzoleom
mazgaić się mazgaję się, mazgają się
mazgaj mazgajem; mazgajów a. mazgai,
mazgajom
mazurek mazurkiem; mazurków, mazurkom
Mazowsze Mazowszem
Mazowszanin; Mazowszanka; mazowiecki
Mazowieckie Mazowieckiem
Mazury Mazurom
Mazur; Mazurka; mazurski
maź mazi, N. mazią; mazi; C.lm. maziom
mącić mącę, mącą
mąciwoda mąciwodę, N. mąciwodą; mąciwodów, C.lm. mąciwodom
mączka mączkę, N. mączką; C.lm. mączkom
mądrala mądrali, mądralę, N. mądralą;
mądrali a. mądralów, C.lm. mądralom
mądry; mądrzy
mądrze
mądrzyć się mądrzę się, mądrzą się; mądrz
się
mąka mące, mąkę, N. mąką; C.lm. mąkom
mąż mężem; mężów, mężom
m.b. (metr bieżący)
MB (megabajt)
McDonald (bar sieci McDonald’s) McDonaldem, McDonaldzie
McDonald’s (sieć barów) McDonald’sem,
McDonald’sie
MDK (Miejski Dom Kultury) ndm a. MDK-u, MDK-iem
mdleć 1.lp. mdleję, 3.lp. mdleje, mdleją
meander meandrem, meandrze; meandrów, meandrom
meblowóz meblowozem; meblowozów,
meblowozom
mech mchem; mchów, mchom
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mechacić mechacę, mechacą
mechanizm mechanizmem, mechanizmie;
mechanizmów, mechanizmom
mechaty
meczbol meczbolem; meczboli, meczbolom
medalion medalionem; medalionów, medalionom
Medea Medei, Medeę, Medeą
media mediów, mediom
mediacja mediacji, mediację, N. mediacją;
mediacji, C.lm. mediacjom
mediator mediatorem, mediatorze; mediatorów, mediatorom
medium lp. ndm.; media, mediów, mediom
Medyceusze (ród) Medyceuszów a. Medyceuszy, Medyceuszom a. rzadko Medici ndm
medykament medykamentem, medykamencie; medykamentów, medykamentom
medytacja medytacji, medytację, N. medytacją; medytacji, C.lm. medytacjom
megabajt megabajtem; megabajtów, megabajtom (symbol: MB)
megalomania megalomanii, megalomanię, megalomanią
megawat megawatem; megawatów, megawatom (symbol: MW)
Mekka Mekki, Mekce, Mekkę, Mekką
mekkański
melancholia melancholii, melancholię,
melancholią
melanż melanżem
Melbourne ndm
meldunek meldunkiem; meldunków, meldunkom
meleks meleksem; meleksów, meleksom
melodia melodii, melodię, N. melodią;
melodii, C.lm. melodiom
melodramat melodramatem; melodramatów, melodramatom
membrana membranę, N. membraną;
C.lm. membranom

męczyć

memento mori
memoriał memoriałem; memoriałów,
memoriałom
menażer menażerem, menażerze; menażerów, menażerom
menażeria menażerii, menażerię, menażerią
menażka menażkę, N. menażką; C.lm.
menażkom
Mendelejew (Dmitrij) Dmitrijem Mendelejewem
Mendelssohn-Bartholdy (Felix a. Feliks)
Feliksem Mendelssohnem-Bartholdym,
Feliksie Mendelssohnie-Bartholdym
menedżer menedżerem, menedżerze; menedżerów, menedżerom a. zob. manager
Menelaos Menelaosem
mennica mennicę, N. mennicą; C.lm. mennicom
menstruacja menstruacji, menstruację,
N. menstruacją; menstruacji, C.lm. menstruacjom
mentalność mentalności, mentalnością
menuet menuetem; menuetów, menuetom
menzurka menzurkę, N. menzurką; C.lm.
menzurkom
Merowingowie (dynastia) Merowingów,
Merowingom
mesa mesę, N. mesą; C.lm. mesom
Mesjasz (zbawiciel przepowiadany Żydom
przez proroków) Mesjaszem (ale: mesjasz –
zbawca, wybawiciel)
metabolizm metabolizmem, metabolizmie
metafizyka metafizykę, metafizyką
metafora metaforze, metaforę, metaforą;
C.lm. metaforom
metaforyka metaforykę, metaforyką
metalik (kolor) ndm
metaloplastyka metaloplastykę, metaloplastyką

metalurgia metalurgii, metalurgię, metalurgią
metamorfoza metamorfozę, N. metamorfozą; C.lm. metamorfozom
meteor meteorem, meteorze; meteorów,
meteorom
meteorologia meteorologii, meteorologię,
meteorologią
meteoropatia meteoropatii, meteoropatię,
meteoropatią
meteoryt meteorytem; meteorytów, C.lm.
meteorytom
metodologia metodologii, metodologię,
metodologią
metonimia metonimii, metonimię, N.
metonimią; metonimii, C.lm. metonimiom
metr metrem, metrze; metrów, metrom
(symbol: m)
metraż metrażem
metropolia metropolii, metropolię, N. metropolią; metropolii, C.lm. metropoliom
metropolita metropolitę, N. metropolitą;
metropolici, metropolitów, C.lm. metropolitom
metrum; lp. ndm; metrów, metrom
mewa śmieszka mewę śmieszkę, mewą
śmieszką
mewka mewkę, N. mewką; C.lm. mewkom
mezalians mezaliansem; mezaliansów,
mezaliansom
mezozoik mezozoikiem
mezzoforte a. mezzoforte ndm
mezzosopran mezzosopranem; mezzosopranów, mezzosopranom
męczarnia męczarni, męczarnię, N. męczarnią; męczarni a. męczarń, C.lm. męczarniom
męczennik męczennikiem; męczenników,
męczennikom
męczeństwo męczeństwem
męczyć męczę, męczą
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męczydusza

męczydusza męczyduszę, N. męczyduszą;
męczydusz a. męczyduszów, C.lm. męczyduszom
mędrek mędrkiem; mędrków, mędrkom
mędrkować 1.lp. mędrkuję, 3.lp. mędrkuje,
mędrkują
mędrzec mędrcem; mędrców, mędrcom
męka mękę, N. męką; C.lm. mękom
męsko-damski (męski i damski)
męskoosobowy
męstwo męstwem
mętlik mętlikiem
mętny
męty mętów, mętom
mężatka mężatkę, N. mężatką; C.lm. mężatkom
mężczyzna mężczyznę, N. mężczyzną;
mężczyźni, C.lm. mężczyznom
mężny
mg (miligram)
mgła mgłę, N. mgłą;
C.lm. mgłom
mgr (magister) mgrem, mgrze; mgrowie
a. mgr mgr, mgrów a. mgr. mgr., mgrom a.
mgr. mgr.; w przypadkach zależnych lp. też:
mgr., np. z mgr. (a. z mgrem) Rudym; w odniesieniu do kobiet ndm, np. z mgr Nawarską
miara mierze, miarę, N. miarą; C.lm. miarom
miarodajny
miau!
miauczeć miauczą
miauknąć miaukną; miauknął, miauknęła,
miauknęły; miauknąwszy
miażdżyca miażdżycę, miażdżycą
miażdżyć miażdżę, miażdżą; miażdż
miąć mnę, mną; miął, mięła, mięli
miąższ miąższem
micha misze, michę,
N. michą; C.lm. michom
Michał Anioł Michałem Aniołem, Michale Aniele
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miech miechem; miechów, miechom
miedzioryt miedziorytem; miedziorytom
miedź miedzi, miedzią
miejscówka miejscówkę, N. miejscówką;
C.lm. miejscówkom
mierzeja mierzei, mierzeję, N. mierzeją;
mierzei, mierzejom
mierzić mierżę, mierżą; mierź
mierzwa mierzwę, mierzwą
mierzwić mierzwię, mierzwią; mierzw
mierzyć mierzę, mierzą; mierz
mies. (miesiąc)
miesiąc miesiącem; miesiącom
miesiączka miesiączkę, N. miesiączką;
C.lm. miesiączkom
miesięczny
mieszczanin mieszczaninem; mieszczanom
mieszczaństwo mieszczaństwem
mieszczuch mieszczuchem; mieszczuchów,
mieszczuchom
Mieszko Mieszkiem; Mieszków, Mieszkom
mięcho mięchem; mięchom
mięciutki
mięczak mięczakiem; mięczaki, mięczaków, mięczakom
międlić międlę, międlą
między
międzybankowy
międzybranżowy
międzyczas międzyczasem; międzyczasów, miedzyczasom
międzydzielnicowy
międzygwiezdny
między innymi (skrót: m.in.)
międzykontynentalny
międzykulturowy
międzylądowanie międzylądowaniem;
międzylądowaniom
międzyludzki
międzymiastowy
międzynarodowy

miliarder

międzypaństwowy
Międzyrzec Podlaski Międzyrzecem Podlaskim
międzyrzeczanin; międzyrzeczanka;
międzyrzecki
Międzyrzecz Międzyrzeczem
międzyrzeczanin; międzyrzeczanka;
międzyrzecki
międzyszkolny
międzywojenny
międzywojewódzki
międzywojnie międzywojniem
Międzyzdroje Międzyzdrojów, Międzyzdrojom
międzyzdrojski
miękczyć miękczę, miękczą
miękki; miękcy
miękko
mięknąć mięknę, miękną; mięknął a. miękł,
miękła, miękli
mięsień mięśniem; mięśni, mięśniom
mięso mięsem; mięsom
mięsopust mięsopustem
mięsożerny; mięsożerni
mięta miętę, N. miętą; C.lm. miętom
miętosić miętoszę, miętoszą
miętówka miętówkę, N. miętówką; C.lm.
miętówkom
miętus miętusem; miętusów, miętusom
migawka migawkę, N. migawką; C.lm.
migawkom
migdał migdałem; migdałów, migdałom
mignąć mignę, migną; mignął, mignęła,
mignęli; mignąwszy
migracja migracji, migrację, N. migracją;
migracji, C.lm. migracjom
migrena migrenę, migreną
mikrob mikrobem; mikrobów, mikrobom
mikrobiologia mikrobiologii, mikrobiologię, mikrobiologią
mikrobus mikrobusem; mikrobusów, mikrobusom

mikroekonomia mikroekonomii, mikroekonomię, mikroekonomią
mikroelement mikroelementem, mikroelemencie; mikroelementów, mikroelementom
mikrofala mikrofali, mikrofalę, N. mikrofalą; C.lm. mikrofalom
mikrofalówka mikrofalówkę, N. mikrofalówką; C.lm. mikrofalówkom
mikrofilm mikrofilmem; mikrofilmów,
mikrofilmom
mikroklimat mikroklimatem; mikroklimatów, mikroklimatom
mikrokomputer mikrokomputerem, mikrokomputerze; mikrokomputerów, mikrokomputerom
mikrokosmos mikrokosmosem; mikrokosmosów, mikrokosmosom
mikroprocesor mikroprocesorem, mikroprocesorze; mikroprocesorów, mikroprocesorom
mikroskala mikroskali, mikroskalę,
N. mikroskalą; mikroskali a. mikroskal,
C.lm. mikroskalom
mikroskop mikroskopem; mikroskopów,
mikroskopom
mikroświat mikroświatem; mikroświatów,
mikroświatom
mikrotelefon mikrotelefonem; mikrotelefonów, mikrotelefonom
mikrus mikrusem; mikrusów, mikrusom
mikst mikstem; mikstów, mikstom
mikstura miksturze, miksturę, N. miksturą; C.lm. miksturom
milczący
milenium lp. ndm; milenia, mileniów, mileniom a. zob. millennium
miliamper miliamperem, miliamperze;
miliamperów, miliamperom (symbol: mA)
miliard miliardem; miliardów, miliardom
(symbol: mld)
miliarder miliarderem, miliarderze; miliarderów, miliarderom
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milicja

milicja milicji, milicję, N. milicją; milicji,
C.lm. milicjom
milicjant milicjantem, milicjancie; milicjantów, milicjantom
miligram miligramem; miligramów, miligramom (symbol: mg)
mililitr mililitrem, mililitrze; mililitrów,
mililitrom (symbol: ml)
milimetr milimetrem, milimetrze; milimetrów, milimetrom (symbol: mm)
milion milionem, milionie; milionów, milionom (symbol: mln)
militaria militariów, militariom
milknąć milknę, milkną; milknął a. milkł,
milkła a. milknęła, milkli a. milknęli
millennium lp. ndm; millennia, millenniów, millenniom a. zob. milenium
milord milordem; milordów, milordom
miluchny
milusiński; milusińscy
miłorząb miłorzębem; miłorzębów, miłorzębom
miłosierdzie miłosierdziem
miłościwy a. miłościw; miłościwi
mimetyzm mimetyzmem, mimetyzmie
mimochodem
mimo woli
mimowolnie
mimowolny
m.in. (między innymi)
min (minuta)
min. (minister)
mina minę, N. miną; C.lm. minom
minąć minę, miną; minął, minęła, minęli;
minąwszy
miniaturzysta miniaturzystę, N. miniaturzystą; miniaturzystów, C.lm. miniaturzystom
minibarek minibarkiem; minibarków,
minibarkom
minibus minibusem; minibusów, minibusom
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minikalkulator minikalkulatorem, minikalkulatorze; minikalkulatorów, minikalkulatorom
minimalizm minimalizmem, minimalizmie
minimum lp. ndm; minimów, minimom
minispódniczka minispódniczkę, N. minispódniczką; C.lm. minispódniczkom
minister ministra, ministrze; ministrowie,
ministrów, ministrom
ministerstwo ministerstwem
ministrant ministrantem, ministrancie;
ministranci, ministrantów, ministrantom
minóg minogiem; minogów, minogom
mintaj mintajem; mintajów, mintajom
minuta minutę, N. minutą; C.lm. minutom (skrót: min)
miocen miocenem
miodobranie
miododajny
miot miotem
miotła miotłę, N. miotłą; C.lm. miotłom
miód miodem; miodów, miodom
miraż mirażem; miraży a. mirażów, mirażom
mirra mirrze, mirrę, mirrą
misiurka misiurkę, N. misiurką; C.lm.
misiurkom
misja misji, misję, N. misją; misji, C.lm.
misjom
misjonarz misjonarzem; misjonarzy
a. misjonarzów, misjonarzom
miss ndm
misterium lp. ndm; misteria, misteriów,
misteriom
mistrz mistrzem; mistrzów, mistrzom
mistrzostwo mistrzostwem; mistrzostwom
mistrzowski
mistycyzm mistycyzmem, mistycyzmie
mistyfikacja mistyfikacji, mistyfikację,
N. mistyfikacją; mistyfikacji, C.lm. mistyfikacjom

modrooki

miszmasz miszmaszem a. ndm
mitologia mitologii, mitologię, N. mitologią; mitologii, C.lm. mitologiom
mitomania mitomanii, mitomanię, mitomanią
mitrężyć mitrężę, mitrężą; mitręż
mityng mityngiem; mityngów, mityngom
mizantropia mizantropii, mizantropię,
mizantropią
mizdrzyć się mizdrzę się, mizdrzą się;
mizdrz się
mizeria mizerii, mizerię, mizerią
mjr (major) mjra, mjrowi, mjrem, mjrze;
mjrowie a. mjr mjr, mjrów a. mjr. mjr.,
mjrom a. mjr. mjr; można też pozostawić
w przypadkach zależnych mjr.; kobieta-major w przypadkach zależnych: mjr
Kowalską
mknąć mknę, mkną; mknął,
mknęła, mknęli
MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) ndm a. MKOl-em, MKOl-u
mkw. (metr kwadratowy)
ml (mililitr)
mlasnąć mlasnę, mlasną; mlasnął, mlasnęła, mlasnęli; mlasnąwszy
mld (miliard)
mleczarz mleczarzem; mleczarzom
mln (milion)
młocka młockę, N. młocką; C.lm. młockom a. zob. młócka
młockarnia młockarni, młockarnię,
N. młockarnią; młockarni a. młockarń,
C.lm. młockarniom
młodzież młodzieżą
młócić młócę, młócą; młóć
młócka młóckę, N. młócką;
młóckom a. zob. młocka
młódka młódkę, N. młódką; C.lm. młódkom
młódź młodzi, młodzią

młynarz młynarzem; młynarzom
mm (milimetr)
mnemotechnika mnemotechnikę, mnemotechniką
mnich mnichem; mnisi, mnichów, mnichom
mniejsza o to
mniejsza z tym
mniej więcej
mniej znany
mniemać mniemam, mniemają
mnisi a. mniszy
mnożenie mnożeniem; mnożeniom
mnożnik mnożnikiem; mnożniki, mnożników, mnożnikom
mnożyć mnożę, mnożą; mnóż
mnóstwo mnóstwem
mocarstwo mocarstwem; mocarstwom
mocarz mocarzem; mocarzom
Mohikanin; mohikański
mocodawca mocodawcę, N. mocodawcą;
mocodawców, C.lm. mocodawcom
mocz moczem
moczopędny
moczowód moczowodem; moczowodów,
moczowodom
moczymorda moczymordę, N. moczymordą; moczymordów a. moczymord,
C.lm. moczymordom
modelarstwo modelarstwem
modelarz modelarzem; modelarzom
modem modemem; modemów, modemom
modernizm modernizmem, modernizmie
modlić się modlę się, modlą się; módl się
modlitewnik modlitewnikiem; modlitewniki, modlitewników, modlitewnikom
modlitwa modlitwę, N. modlitwą; C.lm.
modlitwom
modły modłów, modłom
modrooki
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modrzew

modrzew modrzewiem; modrzewi, modrzewiom
modulacja modulacji, modulację, modulacją
moduł modułem; modułów, modułom
modus vivendi
modyfikacja modyfikacji, modyfikację,
N. modyfikacją; modyfikacji, C.lm. modyfikacjom
moher moherem, moherze
Mojra Mojrę, Mojrze
moknąć moknę, mokną; moknął a. mókł,
mokli
Molier Molierem, Molierze a. zob. Molière
Molière Molière’em, Molierze a. zob. Molier
moll np. f-moll
molo ndm a. molem; molom
moloch molochem; molochów, molochom
moment momentem, momencie; momentów, momentom
Monachium ndm
monachijczyk; monachijka; monachijski
Mona Lisa Monę Lisę a. Mona Lisę, Moną
Lisą a. Mona Lisą a. Mona Liza
monarchia monarchii, monarchię, N. monarchią; monarchii, C.lm. monarchiom
Mongolia Mongolii, Mongolię, Mongolią
Mongoł; Mongołka; mongolski
monitoring monitoringiem
monochromatyczny
monodram monodramem; monodramów,
monodramom
monografia monografii, monografię,
N. monografią; monografii, C.lm. monografiom
monokl monoklem; monokli, monoklom
monolit monolitem; monolitów, monolitom
monolog monologiem; monologów, monologom
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monopol monopolem; monopoli a. monopolów, monopolom
monoteizm monoteizmem, monoteizmie
monotonia monotonii, monotonię, N. monotonią
monstrancja monstrancji, monstrancję,
N. monstrancją; monstrancji, C.lm. monstrancjom
monstrualny
monstrum lp. ndm; monstrów, monstrom
monsun monsunem; monsunów, monsunom
montaż montażem; montaży a. montażów,
montażom
Mont Blanc ndm
Monte Cassino ndm
Montgomery (Bernard) Montgomery’ego
Montgomerym
Montgomery (Lucy Maud) ndm
Montmartre Montmartre’u, Montmartrze
a. ndm
Montparnasse Montparnasse’u, Montparnassie a. ndm
monument monumentem, monumencie;
monumentów, monumentom
morał morałem; morałów, morałom
moratorium lp. ndm; moratoria, moratoriów, moratoriom
mord mordem; mordów, mordom
morderstwo morderstwem; morderstwom
mordęga mordęgę, mordęgą
mordka mordkę, N. mordką; C.lm. mordkom
mordobicie mordobiciem; mordobiciom
morfologia morfologii, morfologię, morfologią
morga morgę, N. morgą; mórg, C.lm. morgom a. zob. mórg
mormorando mormorandem, mormorandzie; mormorandom
Morse (Samuel) Samuelem Morse’em, Samuelu Morsie

mrzonka

morszczuk morszczukiem; morszczuki,
morszczuków, morszczukom
morświn morświnem; morświnów, morświnom
morze morzem; mórz, morzom
morzyć morzę, morzą; mórz
mosiądz mosiądzem
mosiężny
moskitiera moskitierze, moskitierę, N. moskitierą; C.lm. moskitierom
motłoch motłochem
motocross motocrossem, motocrossie; motocrossów, motocrossom a. zob. motokros
motokros motokrosem, motokrosie; motokrosów, motokrosom a. zob. motocross
motocykl motocyklem; motocykli a. motocyklów, motocyklom
motokrosowy a. motocrossowy
motolotnia motolotni, motolotnię, N. motolotnią; motolotni, C.lm. motolotniom
motorower motorowerem, motorowerze;
motorowerów, motorowerom
motorowodny
motorówka motorówkę, N. motorówką;
C.lm. motorówkom
motoryzacja motoryzacji, motoryzację,
motoryzacją
motto mottem, motcie; mottom
motyw motywem; motywów, motywom
Mount Everest Mount Everestem, Mount
Evereście
mozaika mozaikę, N. mozaiką; C.lm. mozaikom
Mozart (Wolfgang Amadeusz) Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem
mozół mozołem; mozołów, mozołom
moździerz moździerzem; moździerzom
może (prawdopodobnie)
może by
możliwe
możliwość możliwości, możliwością;
możliwości, C.lm. możliwościom

możliwy
można
można by
możnowładca możnowładcę, N. możnowładcą; możnowładców, C.lm. możnowładcom
możnowładztwo możnowładztwem
możny; możni
móc mogę, możesz, mogą
mój mojego, moim; moi, moich, moim,
moimi
mól molem; moli, molom
mórg morgiem; morgów, morgom a. zob.
morga
mówca mówcę, N. mówcą; mówców, C.lm.
mówcom
mówić mówię, mówią; mów
mównica mównicę, N. mównicą; C.lm.
mównicom
mózg mózgu, mózgiem; mózgów
móżdżek móżdżkiem; móżdżków, móżdżkom
mrozoodporny
mroźny
mrożonka mrożonkę, N. mrożonką; C.lm.
mrożonkom
mrówczy
mrówka mrówkę, N. mrówką; C.lm.
mrówkom
mrówkojad mrówkojadem; mrówkojadów, mrówkojadom
mróz mrozem; mrozów, mrozom
mruczeć mruczę, mruczą
mrugnąć mrugnę, mrugną; mrugnął,
mrugnęła, mrugnęli; mrugnąwszy
mruk mrukiem; mruki, mruków, mrukom
mruknąć mruknę, mrukną; mruknął,
mruknęła, mruknęli; mruknąwszy
mru-mru w wyr.: ani mru-mru
mrużyć mrużę, mrużą; mruż
mrzonka mrzonkę, N. mrzonką; C.lm.
mrzonkom
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ms

ms (milisekunda)
m/s (metr na sekundę)
M/S (motor ship – statek motorowy) a. m/s
msza mszę, N. mszą; C.lm. mszom
mszał mszałem; mszałów, mszałom
mucha musze, muchę, N. muchą; C.lm.
muchom
muchołapka muchołapkę, N. muchołapką; C.lm. muchołapkom
muchomor muchomorem, muchomorze;
muchomorów, muchmorom
a. zob. muchomór
muchomór muchomorem, muchomorze;
muchomorów, muchomorom a. zob. muchomor
mudżahedin mudżahedinem; mudżahedinów, mudżahedinom
muezin muezinem; muezinów, muezinom
mulda muldę, N. muldą; C.lm. muldom
multiinstrumentalista multiinstrumentalistę, N. multiinstrumentalistą; multiinstrumentalistów, C.lm. multiinstrumentalistom
multimedia multimediów, multimediom
multimilioner multimilionerem, multimilionerze; multimilionerów, multimilionerom
multipleks multipleksem; multipleksów,
multipleksom
multiwitamina multiwitaminę, N. multiwitaminą; C.lm. multiwitaminom
muł (zwierzę) mułem; mułów, mułom
muł (szlam) mułem
mułła mulle, mułłę, N. mułłą; mułłów,
C.lm. mułłom
mumia mumii, mumię, N. mumią; mumii,
C.lm. mumiom
mundial mundialem; mundiali a. mundialów, mundialom
mundur mundurem, mundurze; mundurów, mundurom
mur murem, murze; murów, murom
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murarz murarzem; murarzom
murawa murawę, N. murawą; C.lm. murawom
mur-beton (coś pewnego)
murgrabia murgrabiego a. murgrabi,
murgrabiemu a. murgrabi, murgrabiego,
murgrabią, murgrabi a. murgrabim; murgrabiów, murgrabiom
Murzasichle Murzasichlem
musical musicalem; musicali a. musicalów,
musicalom
music-hall music-hallem; music-halli
a. music-hallów, music-hallom
musieć muszę, muszą
muskać muskam, muskają
muskuł muskułem; muskułów, muskułom
musnąć musnę, musną; musnął, musnęła,
musnęli; musnąwszy
Musorgski (Modest) Modestem Musorgskim
mustang mustangiem; mustangów, mustangom
musujący
muszelka muszelkę, N. muszelką; C.lm.
muszelkom
muszka muszkę, N. muszką; C.lm. muszkom
muszkatołowy: gałka muszkatołowa
muszkiet muszkietem; muszkietów, muszkietom
muszla muszli, muszlę, N. muszlą; muszli
a. muszel, muszlom
musztarda musztardę, N. musztardą; C.lm.
musztardom
musztra musztrze, musztrę, N. musztrą;
C.lm. musztrom
muślin muślinem; muślinów, muślinom
muśnięcie muśnięciem; muśnięciom
mutant mutantem, mutancie;
mutantów, mutantom
mutra mutrze, mutrę, N. mutrą; C.lm.
mutrom

nadawca

muza muzę, N. muzą; C.lm. muzom
muzeum lp. ndm; muzea, muzeów, muzeom
muzyczno-wokalny
muzykant muzykantem, muzykancie; muzykantów, muzykantom
muzykologia muzykologii,
muzykologię, muzykologią
muzykoterapeuta muzykoterapeutę, N. muzykoterapeutą; muzykoterapeutów, C.lm. muzykoterapeutom
muzykoterapia muzykoterapii, muzykoterapię, muzykoterapią
MW (megawat)
mysikrólik; mysikrólikiem; mysikrólików,
mysikrólikom
myszołów myszołowem; myszołowów,
myszołowom
myśl myśli, N. myślą; myśli, C.lm. myślom
myślałby kto
myślistwo myślistwem
myśliwski
myślnik myślnikiem; myślników, myślnikom
MZK (Miejski Zakład Komunikacyjny) ndm
mżawka mżawkę, N. mżawką; C.lm. mżawkom
mżyć mży

N
n (neutrum – rodzaj nijaki)
n. (nad)
N (azot; niuton; północ – strona świata)
N. (narzędnik)
na amen
na bakier
na barana
na bieżąco
nabożeństwo nabożeństwem; nabożeństwom

nabój nabojem; naboi a. nabojów, nabojom
nabór naborem, naborze
na brudno
nabrzeże nabrzeżem; nabrzeżom
Nabuchodonozor Nabuchodonozorem,
Nabuchodonozorze
naburmuszyć się naburmuszę się, naburmuszą się
nabywca nabywcę, N. nabywcą; nabywców,
C.lm. nabywcom
na całego
nachalny; nachalni
nachapać się nachapię się, nachapią się
nachlapać nachlapię, nachlapią
na chybcika
na chybił trafił
nachylić nachylę, nachylą
naciągacz naciągaczem; naciągaczom
nacięcie nacięciem; nacięciom
nacjonalista nacjonalistę, N. nacjonalistą;
nacjonalistów, C.lm. nacjonalistom
nacjonalizm nacjonalizmem, nacjonalizmie
na co dzień
na czas
na czasie
na czczo
naczynko naczynkiem; naczynkom a. zob.
naczyńko
naczyńko naczyńkiem; naczyńkom a. zob.
naczynko
na czysto
nać naci, nacią
nad
nadal
nadaremnie
na darmo
na darmo by
nadarzyć się nadarzy się, nadarzą się
nadawca nadawcę, N. nadawcą; nadawców,
C.lm. nadawcom
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nadąć

nadąć nadmę, nadmą; nadął, nadęła, nadęli; nadąwszy; nadęty
nadążać nadążam, nadążają
nadążyć nadążę, nadążą; nadąż
nadbałtycki; nadbałtyccy
nadbrzeżny
nadbudówka nadbudówkę; nadbudówkom
nadchodzić nadchodzę, nadchodzą; nadchodź
nadciągnąć nadciągnę, nadciągną; nadciągnął, nadciągnęła, nadciągnęli; nadciągnąwszy; nadciągnięty
nadciśnienie nadciśnieniem
nadczłowiek nadczłowiekiem; nadludzie,
nadludziom
nadepnąć nadepnę, nadepną; nadepnął,
nadepnęła, nadepnęli; nadepnąwszy; nadepnięty
nader
nade wszystko
nadęty; nadęci
nadfiolet nadfioletem
nadgodzina nadgodzinę, N. nadgodziną;
C.lm. nadgodzinom
nadgorliwy; nadgorliwi
nadinspektor nadinspektorem, nadinspektorze; nadinspektorów, nadinspektorom
nadjeżdżać nadjeżdżam, nadjeżdżają
nadkole nadkolem; nadkoli, nadkolom
nadkomisarz nadkomisarzem; nadkomisarzom
nadkomplet nadkompletem
nadludzki; nadludzcy
nadmanganian nadmanganianem
nadmetraż nadmetrażem
nadmiar nadmiarem, nadmiarze
nadmierny
nadmorski; nadmorscy
na dobitek
na dobitkę
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nadobny
na dobre
na dodatek
nadodrzański (od: nad Odrą, Nadodrze)
na dokładkę
na domiar
nadopiekuńczy
nadpłynąć nadpłynę, nadpłyną; nadpłynął, nadpłynęła, nadpłynęli; nadpłynąwszy
nad podziw
nadprodukcja nadprodukcji, nadprodukcję, nadprodukcją
nadprzewodnictwo nadprzewodnictwem
nadprzyrodzony
nad ranem
nadrealizm nadrealizmem, nadrealizmie
nadruk nadrukiem; nadruków, nadrukom
nadrzeczny
nadrzewny
nadrzędny
nadsłuchiwać 1.lp. nadsłuchuję, 3.lp. nadsłuchuje, nadsłuchują
nadspodziewany; nadspodziewani
nadstawić nadstawię, nadstawią; nadstaw
nadstawka nadstawkę, N. nadstawką;
C.lm. nadstawkom
nadtlenek nadtlenkiem; nadtlenków, nadtlenkom
nadto (oprócz tego)
nad to (ponad to)
nadużyć nadużyję, nadużyją
nadwątlić nadwątlę, nadwątlą
nadwerężać nadwerężam, nadwerężają
a. zob. nadwyrężać
nadwerężyć nadwerężę, nadwerężą a. zob.
nadwyrężyć
nadwiślański
nadwodny
na dwoje
nadworny; nadworni

najniegrzeczniejszy

nadwozie nadwoziem; nadwozi, nadwoziom
nadwrażliwość nadwrażliwości, nadwrażliwością
nadwrażliwy
nad wyraz
nadwyrężać nadwyrężam, nadwyrężają
a. zob. nadwerężać
nadwyrężyć nadwyrężę, nadwyrężą a. zob.
nadwerężyć
nadwyżka nadwyżkę, N. nadwyżką; C.lm.
nadwyżkom
nadzieja nadziei, nadzieję, N. nadzieją;
nadziei, C.lm. nadziejom
nad ziemią
nadziemny
na dziko
na dzisiaj
na dziś
nadzór nadzorem, nadzorze
nadzwyczaj
nadzwyczajny
nadżerka nadżerkę, N. nadżerką; C.lm.
nadżerkom
nafta naftę, naftą
naftociąg naftociągiem; naftociągów, naftociągom
na gapę
na glanc a. na glans
naglący
nagłos (początek wyrazu) nagłosem
na głos (głośno)
nagłówek nagłówkiem; nagłówków, nagłówkom
nagminny
nagonasienne nagonasiennych
na gorąco
nagozalążkowe nagozalążkowych
nagrobkowy
nagus nagusem; nagusów, nagusom
na gwałt
nahaj nahajem; nahajów, nahajom a. zob.
nahajka

nahajka nahajkę N. nahajką; C.lm. nahajkom a. zob. nahaj
na haju
na hura
naigrawać się naigrawam się, naigrawają
się
naiwniactwo naiwniactwem
naiwny; naiwni
na jaw
na jawie
najazd najazdem, najeździe; najazdów,
najazdom
nająć najmę, najmą; najął, najęła, najęli;
nająwszy; najęty
najbardziej
najbliżej
najbliższy; najbliżsi
najbogatszy; najbogatsi
najdroższy; najdrożsi
najeźdźca najeźdźcę, N. najeźdźcą; najeźdźców, C.lm. najeźdźcom
na jeża
najeżyć najeżę, najeżą; najeż
najęty; najęci
najgłębiej
najgłębszy
najgorszy; najgorsi
najgorzej
najhałaśliwiej
najhałaśliwszy; najhałaśliwsi
najhojniejszy; najhojniejsi
najhuczniejszy
najidiotyczniejszy
najistotniejszy; najistotniejsi
najjaśniejszy; najjaśniejsi
najkrócej
najkrótszy
najlepiej
najlepszy; najlepsi
najlichszy; najlichsi
najmłodszy; najmłodsi
najniegrzeczniejszy; najniegrzeczniejsi
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najnieszczęśliwiej

najnieszczęśliwiej
najnieszczęśliwszy; najnieszczęśliwsi
najniższy; najniżsi
na jotę
najpierw najpierwszy; najpierwsi
najpiękniejszy; najpiękniejsi
najpóźniej
najprostszy
najsampierw
najświętszy
najukochańszy; najukochańsi
na jutro
najwidoczniej
najwięcej
największy; najwięksi
najwytworniejszy;
najwytworniejsi
najwyżej
najwyższy; najwyżsi
nakleić nakleję, nakleisz, nakleją
na klęczkach
nakład nakładem; nakładów,
nakładom
nakładka nakładkę;
nakładkom
nakłuć 1.lp. nakłuję, 3.lp. nakłuje, nakłują
nakolannik nakolannikiem; nakolanników,
nakolannikom
na koniec
na koń!
na korzyść
na krechę
na kredyt
nakrętka nakrętkę,
N. nakrętką;
C.lm. nakrętkom
na krótko
nakrycie nakryciem;
nakryciom
na krzyż
na kształt
nalewka nalewkę; nalewkom
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na lewo
na leżąco
należący
należeć należę, należą;
należeli
należeć się należy się, należą się
należny
należy
należyty
na luzie
na łapu-capu
na łeb na szyję
nałożnica nałożnicę, N. nałożnicą; C.lm.
nałożnicom
nałożyć nałożę, nałożą; nałóż
nałóg nałogiem; nałogów, nałogom
na marne
na miękko
namiętny; namiętni
na migi
namiot namiotem; namiotów, namiotom
namoknąć namoknie, namokną; namoknął a. namókł, namokła, namokli; namoknąwszy a. namókłszy
namówić namówię, namówią; namów
namysł namysłem, namyśle; namysłów,
namysłom
na niby
na nice
nanizać naniżę, naniżą; naniż
na nowo
naocznie
naoczny; naoczni
na odchodne
na odchodnym
na odjezdnym
na odlew
na odwrót
na ogół
na okamgnienie
na oko

naraz

naokoło
na okrągło
na okrętkę
na opak
naostrzyć naostrzę, naostrzą; naostrz
na oścież a. zob. na roścież, a. zob. na rozcież
na oślep
naówczas
napad napadem; napadów, napadom
na palcach
na pamiątkę
na pamięć
na pewno
na pewno by
na pęczki
napęcznieć napęcznieje, napęcznieją
napęd napędem; napędów, napędom
napędzać napędzam, napędzają
napędzić napędzę, napędzą; napędź
na piechotę
napięcie napięciem; napięciom
napięty; napięci
na piśmie
na początek
na początku
na poczekaniu
Napoleon Napoleonem; Napoleonów, Napoleonom
na podorędziu
na podstawie
na pohybel
napoić napoję, napoisz, napoją; napój
na pojutrze
napominać napominam, napominają
napomknąć napomknę, napomkną; napomknął, napomknęła, napomknęli; napomknąwszy
na pomoc
na po obiedzie
na potem
na potęgę

napotkać napotkam, napotkają
napotny
napowietrzny
na powrót
na poziomie
na pozór
napój napojem; napojów a. napoi, napojom
na pół (np. rozciąć)
na pół martwy
na pół Polak
na pół przytomny
na pół rozcięty
na pół rozebrany
napór naporem, naporze
na później
nappa (rodzaj skóry) nappę, nappą a. ndm
napraszać się napraszam się, napraszają się
naprawdę
na prawo
naprędce
naprężyć naprężę, naprężą; napręż
na próbę
na próżno
naprzeciw
naprzeciwko
naprzeciwległy
na przekór
na przełaj
na przemian
naprzemianległy
na przestrzał
na przodzie
naprzód (najpierw; do przodu)
na przód (czegoś)
na przykład (skrót: np.)
naprzykrzać się naprzykrzam się, naprzykrzają się
napuchły; napuchli
naramiennik naramiennikiem; naramienników, naramiennikom
naramienny
naraz (nagle, jednocześnie)
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na raz

na raz (na jeden raz)
narazić narażę, narażą; naraź
na razie
narażać narażam, narażają
narciarstwo narciarstwem
narciarz narciarzem; narciarzom
nareszcie
Narew Narwi, Narwią
narwiański
naręcze naręczem; naręczom
narkomania narkomanii, narkomanię
narkotyk narkotykiem; narkotyków, narkotykom
na roścież a. zob. na rozcież, a. zob. na oścież
narośl narośli, N. naroślą; narośli, C.lm.
naroślom
narowisty
na rozcież a. zob. na roścież, a. zob. na
oścież
na rozstaju
naroże narożem; narożom
narożnik narożnikiem; narożników, narożnikom
narożny
naród narodem; narodów, narodom
na równi
narracja narracji, narrację; N. narracją;
narracji, C.lm. narracjom
nartosanki nartosankom
nartostrada nartostradę, N. nartostradą;
C.lm. nartostradom
naruszyć naruszę, naruszą
narząd narządem; narządów, narządom
na rzecz (kogoś, czegoś)
narzecze narzeczem; narzeczom
narzeczeństwo narzeczeństwem; narzeczeństwom
narzekać narzekam, narzekają
narzędnik narzędnikiem; narzędników,
narzędnikom
narzędzie narzędziem; narzędzi, narzędziom
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narzucić narzucę, narzucą
NASA (National Aeronautics and Space
Administration – amerykańska agencja
aeronautyki) ndm a. NAS-y a. Nasy, Nasie
nasadka nasadkę, N. nasadką;
C.lm. nasadkom
na schwał
nasenny
na serio
nasiadówka nasiadówkę
N. nasiadówką;
C.lm. nasiadówkom
nasiąknąć nasiąknę, nasiąkną; nasiąknął
a. nasiąkł, nasiąknęła a. nasiąkła, nasiąknęli a. nasiąkli; nasiąknąwszy a. nasiąkłszy; nasiąknięty
nasienny
na skos
naskórek naskórkiem
naskórny
na skraju
na skutek
na słowo
nasłuch nasłuchem; nasłuchów, nasłuchom
nasłuchiwać 1.lp. nasłuchuję, 3.lp. nasłuchuje, nasłuchują
na sposób
na sprzedaż
nastąpić nastąpię, nastąpią
następca następcę, N. następcą; następców,
C.lm. następcom
następny
następstwo następstwem; następstwom
następujący
nastolatek nastolatkiem; nastolatków, nastolatkom
nastręczać nastręczam, nastręczają
nastroić nastroję, nastroisz, nastroją; nastrój
na stronę
na stronie

nawrócenie

nastroszyć nastroszę, nastroszą
nastrój nastrojem; nastrojów, nastrojom
nasturcja nasturcji, nasturcję, N. nasturcją; nasturcji, C.lm. nasturcjom
na surowo
na swoim
na sztorc
naszyjnik naszyjnikiem; naszyjników, naszyjnikom
naszywka naszywkę, N. naszywką; C.lm.
naszywkom
naśladowca naśladowcę, N. naśladowcą;
naśladowców, C.lm. naśladowcom
naśladowczy
na środek
na środku
Natalia Natalii, Natalię, N. Natalią; Natalii,
C.lm. Nataliom
natchnienie
natenczas (wtedy)
na ten czas (np. przypada pora spania)
na teraz
natężyć natężę, natężą; natęż
natłok natłokiem
natłuszczać natłuszczam, natłuszczają
NATO (North Atlantic Treaty Organization –
wojskowy pakt północnoatlantycki) ndm
na to
NATO-wski a. natowski
natręctwo natręctwem; natręctwom
natręt natrętem; natrętów, natrętom
na trwałe
natrząsać się natrząsam się, natrząsają się
na trzeźwo
natura naturze, naturę, naturą
naturalista naturalistę, N. naturalistą; naturalistów, C.lm. naturalistom
naturalizm naturalizmem, naturalizmie
na twardo
natychmiast
na tyle
naubliżać naubliżam, naubliżają

na uboczu
nauczyciel nauczycielem; nauczycieli, nauczycielom
nauka naukę, N. nauką; C.lm. naukom
naukowiec naukowcem; naukowców, naukowcom
naukowo-badawczy
naukowo-dydaktyczny
na umór
naumyślnie
na upartego
nausznik nausznikiem; nauszników, nausznikom
na wagę
nawarstwiać się nawarstwia się, nawarstwiają się
nawarzyć (nagotować) nawarzę, nawarzą;
nawarz
naważyć (za pomocą wagi) naważę, naważą; naważ
na wczoraj
nawet
nawias nawiasem; nawiasów, nawiasom
nawiązać nawiążę, nawiążą; nawiąż
na wieki wieków
na wierzch
nawierzchnia nawierzchni, nawierzchnię,
N. nawierzchnią; nawierzchni, C.lm. nawierzchniom
na wierzchu
nawieźć nawiozę, nawiozą; nawieź; nawiózł, nawieźli; nawiózłszy; nawieziony
nawilżyć nawilżę, nawilżą; nawilż
na wiwat
nawodny
nawożenie nawożeniem
nawóz nawozem; nawozów, nawozom
na wpół
na wpół przytomny
na wpół żywy
na wprost
nawrócenie nawróceniem; nawróceniom
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nawrócić

nawrócić nawrócę, nawrócą
na wskroś
na wspak
nawyk nawykiem; nawyków, nawykom
na wylot
na wynos
nawzajem
na wznak
na wzór
nazad
nazajutrz
na zapas
Nazaret Nazaretem
nazaretańczyk; nazaretanka; nazaretański
na zawołanie
na zawsze
nazbyt (zbytnio)
na zdrowie
na zewnątrz
nazębny
na zmianę
nażarty (najedzony)
na żarty (żartem)
nażąć (zboża) nażnę, nażną; nażął, nażęła,
nażęli; nażąwszy; nażęty
na żywo
NBP (Narodowy Bank Polski) ndm
n.e. (naszej ery)
Nefretete a. Neferetiti ndm
negatyw negatywem; negatywów, negatywom
negliż negliżem; negliżom
negocjacje negocjacji, negocjacjom
negować 1.lp. neguję, 3.lp. neguje, negują
nekrolog nekrologiem; nekrologów, nekrologom
nekropolia nekropolii, nekropolię, N. nekropolią; nekropolii, C.lm. nekropoliom
neofaszyzm neofaszyzmem, neofaszyzmie
neoklasycyzm neoklasycyzmem, neoklasycyzmie
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neologizm neologizmem, neologizmie;
neologizmów, neologizmom
neoromantyzm neoromantyzmem, neoromantyzmie
nerka nerkę, N. nerką; C.lm. nerkom
nerw nerwem; nerwów, nerwom
nerwoból nerwobólem; nerwobóli a. nerwobólów, nerwobólom
nerwus nerwusem; nerwusów, nerwusom
net netem; netów, netom
netto ndm
neurochirurgia neurochirurgii, neurochirurgię, neurochirurgią
neurologia neurologii, neurologię, neurologią
neutralny; neutralni
neutron neutronem; neutronów, neutronom
Newerly (Igor) Newerlemu, Newerlym
Newton (Isaac) Isaakiem Newtonem, o Isaacu Newtonie
nędza nędzę, nędzą
nędzarz nędzarzem; nędzarzy a. nędzarzów, nędzarzom
nędznieć nędznieję, nędznieją
nękać nękam, nękają
ni be, ni me
niby
nibygwiazda nibygwieździe, nibygwiazdę,
N. nibygwiazdą; C.lm. nibygwiazdom
nibyjagoda nibyjagodę, N. nibyjagodą;
nibyjagód, C.lm. nibyjagodom
nibykwiat nibykwiatem, nibykwiecie; nibykwiatów, nibykwiatom
niby nic
nibynóżki nibynóżek, nibynóżkom
niby-Polak niby-Polakiem; niby-Polacy,
niby-Polaków
niby-polski
niby-uczony niby-uczonemu
nic a nic
nicdobrego (nicpoń) ndm
nic dobrego

niedopowiedzenie

nic dziwnego
nic niewart
nicpoń nicponiem; nicponi a. nicponiów,
nicponiom
nic po tym
nieaktywny; nieaktywni
niebacznie
niebaczny; niebaczni
niebawem
nie bez kozery
niebezpieczny; niebezpieczni
nie bez trudu
niebieski
niebieskogranatowy (granatowy z odcieniem niebieskim)
niebieskooki; niebieskoocy
niebiesko-żółty (niebieski i żółty)
niebiesko-zielony (niebieski i zielony)
niebieskozielony (zielony o odcieniu niebieskim)
nie bliższy
nieboga niebogę, N. niebogą; niebóg, C.lm.
niebogom
niebosiężny
nieboskłon nieboskłonem
nieboszczyk nieboszczykiem; nieboszczyków, nieboszczykom
niebożę niebożęciem; niebożęta, niebożąt,
niebożętom
nie brak
nie byle co
nie byle gdzie
nie byle jak
nie byle jaki
nie byle kto
niebywały (wyjątkowy, np. niebywała
szansa, ale: Psy tu nie bywały)
niech
niechaj
niechlubnie
niechlubny
niechlujstwo niechlujstwie

Niechorze Niechorzem
niech tam
niechybnie
niechybny
niecierpliwić się niecierpliwię się, niecierpliwią się; niecierpliw się
niecka nieckę, N. niecką; C.lm. nieckom
niecnota niecnotę, N. niecnotą; niecnot
a. niecnotów, C.lm. niecnotom
niecny
nieco
niecodzienny
nie co dzień
niecoś: coś niecoś
nie czas
nie darmo
niedbale
niedbalstwo niedbalstwem
niedbały; niedbali
niedobitek niedobitkiem; niedobitki, niedobitkom
niedobór niedoboru, niedoborze
niedociągnięcie; niedociągnięć
nie do cofnięcia
niedoczas niedoczasem, niedoczasie; niedoczasów, niedoczasom
niedokrwistość niedokrwistością
niedola niedoli, niedolę, N. niedolą; niedoli, C.lm. niedolom
niedołęga niedołęgę, N. niedołęgą; niedołęgów a. niedołęg, C.lm. niedołęgom
niedołęstwo niedołęstwem
niedołężnieć niedołężnieję, niedołężnieją
niedołężny
niedomagać (chorować) niedomagam,
niedomagają
nie domagać się (czegoś)
nie do picia
nie do pokonania
nie do pomyślenia
niedopowiedzenie niedopowiedzeniem;
niedopowiedzeniom
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nie do poznania

nie do poznania
niedorozwój niedorozwojem
niedorzeczny
nie do rzeczy
niedosłyszeć (słabo słyszeć) niedosłyszę,
niedosłyszą
nie dosłyszeć (np. czyichś słów) nie dosłyszałem
nie dostawać (brakować i nie otrzymywać)
nie dosyć
nie dosyć by
niedosyt niedosytu, niedosycie
niedoszły; niedoszli
niedościgły
niedościgniony
niedowaga niedowagę, niedowagą
niedowartościowanie niedowartościowaniem
niedowiarek niedowiarkiem; niedowiarków, niedowiarkom
nie do wiary
niedowidzieć niedowidzę, niedowidzą
niedowierzanie niedowierzaniem
niedwuznacznie
niedwuznaczny
nie dzisiaj
niedzisiejszy; niedzisiejsi
nie dziś
nie dziw
nie dziwota
niedźwiedź niedźwiedziem; niedźwiedzi,
niedźwiedziom
nie fair ndm
nieforemny
niegdyś
niegodziwiec niegodziwcem; niegodziwców, niegodziwcom
nie inaczej
nie inny
niejadek niejadkiem; niejadków, niejadkom
niejaki (pewien, jakiś)
niejako
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niejeden, niejedna, niejedno (wielu, wiele)
nie jeden (ale dwóch)
niejedno (dużo, sporo)
niejednokrotny
niekiedy
nie koniec
nie lada
nie lada co
nie lada jaki
nieletni
nielot nielotem; nielotów
nielotny
niełaska niełasce, niełaskę, niełaską
nie łaska (np.: Chcesz iść, a nie łaska popracować?)
niełaskaw a. niełaskawy
niemal
niemalże
Niemcy Niemiec, Niemczech
Niemiec; Niemka; niemiecki
niemieckojęzyczny
niemiecko-polski
niemniej (mimo to)
nie mniej (... niż godzinę)
niemniej jednak
niemoc niemocą
niemowlę niemowlęciem; niemowlęta,
niemowląt, niemowlętom
niemożebny
niemy
nie my (gramy)
nie na czas
nie na czasie
nie na darmo
nienawidzić nienawidzę, nienawidzą;
nienawidź
nie na zawsze
nie nazbyt (niezbyt)
nie na zbyt (nie na sprzedaż)
nienażarty a. nie nażarty
nie na żarty (naprawdę)
nienowy

nie za długo

nie nowy (ale stary)
nieodłączny
nie od razu
nieodwołalny
nieomal
nie pierwszy lepszy
nie pierwszyzna
niepodobna (nie można)
nie podobna (ale identyczna)
niepokoić niepokoję, niepokoisz, niepokoją; niepokój
nie po kolei
nie po koleżeńsku
nie-Polak nie-Polakiem; nie-Polaków, nie-Polakom
niepomiernie
nie po polsku
nie po to
niepoznaka w wyr.: dla niepoznaki
nieprawdaż?
nie przelewki
nieraz (często)
nie raz (np. nie raz, nie dwa)
nieróbstwo nieróbstwem
nierychliwy; nierychliwi
niesamowity; niesamowici
niesforny; niesforni
nieskończenie
niespodzianie
niespodziany; niespodziani
nie sposób (nie można)
niestety
nieswojo
nieswój (niezupełnie zdrów; zmieszany);
nieswoi
nie swój (cudzy)
nie szkoda (np. trudu)
nieszpory nieszporów, nieszporom
nie sztuka (tylko mówić)
nieść niosę, niosą; niósł, nieśli
nie śmieć (czegoś zrobić) nie śmiem, nie
śmieją a. nie śmią

nie śpieszno (komuś) a. nie spieszno
nieśpieszny a. niespieszny
nietakt nietaktu, nietakcie; nietaktów
nietoperz nietoperzem; nietoperzom
nietuzinkowy; nietuzinkowi
nie tylko
Nietzsche (Friedrich a. Fryderyk) Friedrichem a. Fryderykiem Nietzschem
nieubłaganie
nieuctwo nieuctwem
nieudacznik nieudacznikiem; nieudaczników, nieudacznikom
nieudolny; nieudolni
nieugięcie
nieugięty a. nie ugięty
nieuk nieukiem; nieuków, nieukom
nieulękły; nieulękli
nieunikniony
nieustraszony; nieustraszeni
niewart; niewarci
niewątpliwie
niewątpliwy
nie wczoraj
niewczorajszy
niewiasta niewieście, niewiastę, N. niewiastą; C.lm. niewiastom
niewidomy; niewidomi
niewiele, niewielu
niewiele by
nie winien (przestępstwa, pieniędzy)
niewinny; niewinni
niewola niewoli, niewolę, niewolą
niewolnik niewolnikiem; niewolników
nie wolno (nie można)
nie w pełni (niezupełnie)
nie w porę
niewybuch niewybuchem; niewybuchów,
niewybuchom
niewypał niewypałem; niewypałów, niewypałom
nie wystarczy
nie za długo (niezbyt długo)
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niezadługo

niezadługo (wkrótce)
niezamieszkały (niemieszkający gdzieś);
niezamieszkali
niezamieszkany (teren, pokój) a. nie zamieszkany
niezawisły; niezawiśli
niezbyt
niezdara niezdarze, niezdarę, N. niezdarą;
niezdarów a. niezdar, C.lm. niezdarom
niezdarny; niezdarni
niezdatny; niezdatni
niezgorszy; niezgorsi
niezguła niezgułę, N. niezgułą; niezguł
a. niezgułów, C.lm. niezgułom
niezłomny; niezłomni
niezmierny
nieznane: w nieznane
niezrównany a. nie
zrównany
nie żal (czegoś, np. Nie żal wam okazji?)
nigdzie
nigdzie indziej
Niger Nigrem, Nigrze (państwo, rzeka)
Nigerczyk; Nigerka; nigerski
Nigeria Nigerii, Nigerię, Nigerią
Nigeryjczyk; Nigeryjka; nigeryjski
nihilista nihilistę, N. nihilistą; nihilistów,
C.lm. nihilistom
nihilizm nihilizmem, nihilizmie
nihil novi
NIK (Najwyższa Izba Kontroli) NIK-u,
NIK-iem a. ndm
Nikaragua Nikaragui, Nikaraguę, Nikaraguą
Nikaraguańczyk; Nikaraguanka; nikaraguański
niknąć niknę, nikną; niknął a. nikł, niknęła a. nikła, niknęli a. nikli
nimfa nimfę, N. nimfą; C.lm. nimfom
Niobe ndm
niski
niskocukrowy
niskokaloryczny
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niskoprocentowy
ni stąd, ni zowąd
niszczący
niszczyć niszczę, niszczą;
nit nitem; nitów, nitom
nitka nitkę, N. nitką; C.lm. nitkom
ni to, ni owo
ni to, ni sio
ni to ..., ni to ...
nitrogliceryna nitroglicerynę,
nitrogliceryną
niuans niuansem, niuansie; niuansów,
niuansom
niuchać niucham, niuchają
nizina nizinę, N. niziną; C.lm. nizinom
ni z tego, ni z owego
niźli
niźliby
niż niżem; niżów, niżom
niż (spójnik)
niżej
niżej wymieniony (skrót: nw.)
niżeli
niższość niższości, niższością
niższy; niżsi
noblista noblistę, N. noblistą; noblistów,
C.lm. noblistom
nochal nochalem; nochali,
nochalom
nocleg noclegiem; noclegów, noclegom
noc w noc
Noe Noem
nogawka nogawkę, N. nogawką; C.lm.
nogawkom
noga za nogą
nokaut nokautem; nokautów, nokautom
(skrót: k.o. – od ang. knock-out)
nokdaun nokdaunem; nokdaunów, nokdaunom
nokturn nokturnem; nokturnów, nokturnom
nomenklatura nomenklaturze, nomenklaturę, nomenklaturą

n.p.m.

nonkonformizm nonkonformizmem,
nonkonformizmie
nonsens nonsensem, nonsensie; nonsensów, nonsensom
non stop
nonszalancja nonszalancji, nonszalancję,
nonszalancją
Norwegia Norwegii, Norwegię, Norwegią
Norweg; Norweżka; norweski
nosicielstwo nosicielstwem, nosicielstwie
nosorożec nosorożcem; nosorożców, nosorożcom
nosówka nosówkę, N. nosówką; C.lm.
nosówkom
nostalgia nostalgii, nostalgię
nosze noszom
notabene (skrót: nb.)
notariusz notariuszem; notariuszów
a. notariuszy, notariuszom
novum ndm
Nowa Huta Nową Hutę, Nową Hutą
nowohucianin; nowohucianka; nowohucki
Nowa Zelandia Nowej Zelandii, Nową
Zelandię, Nową Zelandią
Nowozelandczyk; Nowozelandka; nowozelandzki
nowenna nowennę, N. nowenną; C.lm.
nowennom
nowicjat nowicjatem
nowicjusz nowicjuszem; nowicjuszy
a. nowicjuszów, nowicjuszom
nowobogacki; nowobogaccy
nowo budowany
Nowogród Nowogrodem
nowogrodzianin; nowogrodzianka;
nowogrodzki
Nowogródek Nowogródkiem
nowogródzki
nowo mianowany
nowomowa nowomowę, nowomową
nowo narodzony

nowo odkryty
nowo otwarty
nowo przybyły
noworoczny
noworodek noworodkiem; noworodków,
noworodkom
nowotwór nowotworem, nowotworze;
nowotworów, nowotworom
nowo utworzony
nowo wybrany
nowo wybudowany
nowo zbudowany
nowożeniec nowożeńcem; nowożeńców,
nowożeńcom
nowożytny
Nowy Dwór (Gdański, Mazowiecki) Nowym Dworze (Gdańskim, Mazowieckim)
nowodworzanin; nowodworzanka;
nowodworski
Nowy Jork Nowym Jorkiem
nowojorczyk; nowojorczanka; nowojorski
Nowy Rok Nowego Roku, Nowym Rokiem
Nowy Sącz Nowym Sączem
nowosądeczanin; nowosądeczanka;
nowosądecki
Nowosądeckie Nowosądeckiem
Nowy Targ Nowym Targiem
nowotarżanin; nowotarżanka; nowotarski
Nowy Testament Nowym Testamentem,
Nowym Testamencie
nozdrze nozdrzem; nozdrzom
nożny
nożownik nożownikiem; nożowników,
nożownikom
nożyce nożycom
nożyk nożykiem; nożyków, nożykom
nów nowiem
nóż nożem; noży a. nożów, nożom
nóżka nóżkę, N. nóżką; C.lm. nóżkom
np. (na przykład)
n.p.m. (nad poziomem morza)
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nr

nr (numer) ndm a. nru, nrowi, nrem, nrze;
nry, nrów, nrom, nrami
NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) NSZ-etem,
NSZ-ecie a. ndm
NSZZ (Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy) NSZZ-etem, NSZZ-ecie a. ndm
nudziarstwo nudziarstwem
nudziarz nudziarzem; nudziarzom
nudzić nudzę, nudzą; nudź
nugat nugatem
numer numerem, numerze; numerów,
numerom (skrót: nr)
numerologia numerologii, numerologię,
numerologią
numizmat numizmatem; numizmatów,
numizmatom
numizmatyka numizmatykę, numizmatyką
nuncjatura nuncjaturze, nuncjaturę, nuncjaturą
nuncjusz nuncjuszem; nuncjuszy a. nuncjuszów, nuncjuszom
nurkować 1.lp. nurkuję, 3.lp. nurkuje,
nurkują
nurzać nurzam, nurzają
nuta nutę, N. nutą; C.lm. nutom
nutria nutrii, nutrię, N. nutrią; nutrii,
C.lm. nutriom
nuworysz nuworyszem; nuworyszów
a. nuworyszy, nuworyszom
nuż (A nuż ci się przywidziało?)
nużący
nużby
nuże!
nużyć nużę, nużą; nuż
nw. (niżej wymieniony)
nygus nygusem; nygusów,nygusom

O
o. (ojciec, zakonnik); oo. (ojcowie, zakonnicy)
oaza oazę, N. oazą; C.lm. oazom
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ob. (obywatel, obywatelka);
ob. ob. (obywatele, obywatelki)
obarzanek obarzankiem;
obarzanków, obarzankom a. zob. obwarzanek
obcas obcasem; obcasów, obcasom
obcążki obcążków a. obcążek, obcążkom
obcesowy; obcesowi
obcęgi obcęgów, obcęgom
obchodzić obchodzę, obchodzą; obchodź
obchód obchodem, obchodów, obchodom
obciąć obetnę, obetną; obciął, obcięła, obcięli; obciąwszy
obciągnąć, obciągną; obciągnął, obciągnęła, obciągnęli; obciągnąwszy; obciągnięty
obciążnik obciążnikiem; obciążników,
obciążnikom
obciążyć obciążę, obciążą; obciąż
obcierać obcieram, obcierają
obcinać obcinam, obcinają
obcisły
obco brzmiący
obcojęzyczny; obcojęzyczni
obcokrajowiec obcokrajowcem; obcokrajowców, obcokrajowcom
obcy
obdarzyć obdarzę, obdarzą; obdarz
obejrzeć, obejrzą; obejrzał, obejrzeli
obelżywy
oberża oberżę, N. oberżą; oberży a. oberż,
C.lm. oberżom
obeschły; obeschli
obfity
obiad obiadem, obiedzie; obiadów, obiadom
obiadokolacja obiadokolacji, obiadokolację, N. obiadokolacją; obiadokolacji, C.lm.
obiadokolacjom
obiecanki cacanki obiecankom cacankom
obieg obiegiem
obiegówka obiegówkę, N. obiegówką;
C.lm. obiegówkom

obwieźć

obiekt obiektem; obiektów, obiektom
obiektyw obiektywem; obiektywów, obiektywom
obieżyświat obieżyświatem; obieżyświatów, obieżyświatom
objaw objawem; objawów, objawom
objazd objazdem, objeździe; objazdów,
objazdom
obleźć oblezę, oblezą; obleź
oblężenie oblężeniem
oblężony; oblężeni
oblubieniec oblubieńcem; oblubieńców,
oblubieńcom
obłęd obłędem; obłędów, obłędom
obłożnie
obłożony
obłuda obłudę, obłudą
obnażyć obnażę, obnażą; obnaż
obniżyć obniżę, obniżą; obniż
obojętnieć obojętnieję, obojętnieją
obojętny
obopólny
obowiązek obowiązkiem; obowiązków,
obowiązkom
obowiązujący
obój obojem; obojów a. oboi, obojom
obóz obozem; obozów, obozom
obraz obrazem; obrazów, obrazom
obrazić obrażę, obrażą; obraź
obrażać obrażam, obrażają
obrońca obrońcę, N. obrońcą; obrońców,
obrońcom
obrosnąć obrosnę, obrosną; obrósł; obrósłszy
obrotomierz obrotomierzem; obrotomierzy a. obrotomierzów, obrotomierzom
obroża obrożę, N. obrożą; C.lm. obrożom
obróbka obróbkę, N. obróbką; C.lm. obróbkom
obrócić obrócę, obrócą
obrót obrotem; obrotów, obrotom
obrus obrusem; obrusów, obrusom

obrządek obrządkiem; obrządków, obrządkom
obrzeże obrzeżem; obrzeżom
obrzęd obrzędem; obrzędów, obrzędom
obrzęk obrzękiem; obrzęków, obrzękom
obrzydlistwo obrzydlistwem
obrzydnąć obrzydnę, obrzydną; obrzydł
a. obrzydnął
obsadka obsadkę, N. obsadką; C.lm. obsadkom
obsadzić obsadzę, obsadzą; obsadź
obserwatorium lp. ndm; obserwatoria,
obserwatoriów
obsesja obsesji, obsesję, N. obsesją; obsesji,
C.lm. obsesjom
obsiać obsieję, obsieją
obskurny
obsługa obsługę, N. obsługą; C.lm. obsługom
obsłużyć obsłużę, obsłużą; obsłuż
obstalowywać 1.lp. obstalowuję, 3.lp. obstalowuje, obstalowują
obstawa obstawę, N. obstawą; C.lm. obstawom
obstrzyc obstrzygę, obstrzygą; obstrzyż
obszar obszarem, obszarze; obszarów, obszarom
obunożny
obunóż
oburącz
oburzony; oburzeni
oburzyć się oburzę się, oburzą się; oburz się
obustronny
obwarzanek obwarzankiem; obwarzanków, obwarzankom a. zob. obarzanek
obwąchiwać 1.lp. obwąchuję, 3.lp. obwąchuje, obwąchują
obwieszczać obwieszczam, obwieszczają
obwieść (obwodzić) obwiodę, obwiodą;
obwiedź
obwieźć (wozić dookoła) obwiozę, obwiozą; obwieź
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obwoźny

obwoźny; obwoźni
obwód obwodem; obwodów, obwodom
obwódka obwódkę, N. obwódką; C.lm.
obwódkom
obyczaj obyczajem; obyczajów, obyczajom
obydwa obydwóch a. obydwu, obydwóm
a. obydwu, obydwoma
obydwaj obydwóch a. obydwu
obydwie obydwóch a. obydwu, obydwóm
a. obydwu, obydwiema a. obydwoma
obywatelstwo obywatelstwem; obywatelstwom
obżarstwo obżarstwem; obżarstwom
obżartuch obżartuchem; obżartuchów,
obżartuchom
ocean oceanem; oceanów, oceanom
oceanografia oceanografii, oceanografię,
oceanografią
och a. och!
ochlapać ochlapię, ochlapią
ochłap ochłapem; ochłapów, ochłapom
ochłodzić ochłodzę, ochłodzą; ochłodź
a. ochłódź, ochłodźcie a. ochłódźcie
ochłonąć ochłonę, ochłoną; ochłonął,
ochłonęła, ochłonęli; ochłonąwszy
ochmistrz ochmistrzem; ochmistrzów,
ochmistrzom
ochota ochotę, ochotą
ochotniczy
ochrona ochronę, ochroną
ochroniarz ochroniarzem; ochroniarzom
ochronić ochronię, ochronią
ochrypły; ochrypli
ochrypnąć ochrypnę, ochrypną; ochrypł
a. ochrypnął, ochrypła, ochrypli a. ochrypnęli
ochrzcić ochrzczę, ochrzczą
ochy i achy ochów i achów, ochom
i achom
ociężały; ociężali
ocknąć się ocknę się, ockną się; ocknął
się, ocknęła się, ocknęli się; ocknąwszy się
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oczodół oczodołem; oczodołów, oczodołom
oczopląs oczopląsem
odautorski
od biedy
odbiór odbiorem, odbiorze
odchrząknąć odchrząknę, odchrząkną;
odchrząknął, odchrząknęła, odchrząknęli;
odchrząknąwszy
odchudzić odchudzę, odchudzą; odchudź
odchylić odchylę, odchylą
odciąć odetnę, odetną; odciął, odcięła,
odcięli; odciąwszy; odcięty
odciągnąć odciągnę, odciągną; odciągnął,
odciągnęła, odciągnęli; odciągnąwszy;
odciągnięty
odcięta odciętą, N. odciętą; C.lm. odciętym
odcisk odciskiem; odcisków, odciskom
odcisnąć odcisnę, odcisną; odcisnął, odcisnęła, odcisnęli; odcisnąwszy; odciśnięty
od czasu do czasu
od czego
odczuć 1.lp. odczuję, 3.lp. odczuje, odczują
odczuwać odczuwam, odczuwają
odczynnik odczynnikiem; odczynniki,
odczynników
od dawien dawna
od dawna
oddech oddechem; oddechów, oddechom
oddłużenie oddłużeniem
oddłużyć oddłużę, oddłużą; oddłuż
oddolny
oddychać oddycham, oddychają
oddział oddziałem; oddziałów, oddziałom
od dzisiaj
od dziś
oddźwięk oddźwiękiem
ode mnie
Odessa Odessie, Odessę, Odessą
odeski
odetchnąć odetchnę, odetchną; odetchnął,
odetchnęła, odetchnęli; odetchnąwszy

odruch

odgórny
od góry
odgrażać się odgrażam się, odgrażają się
odgryźć odgryzę, odgryzą; odgryź
odhaczyć odhaczę, odhaczą
odholować 1.lp. odholuję, 3.lp. odholuje,
odholują
odjazd odjazdem, odjeździe; odjazdów,
odjazdom
odjeżdżać odjeżdżam, odjeżdżają
od jutra
odkażać odkażam, odkażają
odkąd
odkleić odkleję, odkleją
odkrywca odkrywcę, N. odkrywcą; odkrywców, odkrywcom
odkrywkowy
odkształcać odkształcam, odkształcają
odkształcić odkształcę,
odkształcą; odkształć
odkuć 1.lp. odkuję, 3.lp. odkuje, odkują
odkupiciel odkupicielem; odkupicieli,
odkupicielom
odkupić odkupię, odkupią
odkurzacz odkurzaczem; odkurzaczom
odległościomierz odległościomierzem;
odległościomierzom
odlew odlewem; odlewów, odlewom
odlewnictwo odlewnictwem
odleźć odlezę, odlezą; odleź
odleżyna odleżynę, N. odleżyną; C.lm. odleżynom
odludek odludkiem; odludki, odludków,
odludkom
odludzie odludziem; odludzi, odludziom
odłączyć odłączę, odłączą
odłożyć odłożę, odłożą; odłóż
odmęt odmętem; odmętów, odmętom
odmówić odmówię, odmówią; odmów
odmrażacz odmrażaczem; odmrażaczom
odmrozić odmrożę, odmrożą; odmróź
a. odmroź

od niechcenia
od niedawna
odnowa odnowę, odnową
od nowa (zacząć)
odnóże odnóżem; odnóży a. odnóż, odnóżom
odór odorem, odorze
odpadki odpadków, odpadkom
odparzyć odparzę, odparzą; odparz
odpłynąć odpłynę, odpłyną; odpłynął, odpłynęła, odpłynęli; odpłynąwszy
odpływ odpływem; odpływów, odpływom
od początku
odporny
odpowiedź odpowiedzi, N. odpowiedzią;
odpowiedzi, C.lm. odpowiedziom
odprężenie
odprężyć odprężę, odprężą; odpręż
odpruć 1.lp. odpruję, 3.lp. odpruje, odprują
odprzedać odprzedam, odprzedadzą
a. zob. odsprzedać
odprzedawać odprzedaję, odprzedają
a. zob. odsprzedawać
odprzedaż odprzedażą a. zob. odsprzedaż
od przedwczoraj
odpukać odpukam, odpukają
odpust odpustem; odpustów, odpustom
odpuścić odpuszczę, odpuszczą
odpychać odpycham, odpychają
Odra Odrę, Odrą, Odrze
odrzański
od rana
odraza odrazę, odrazą
od razu
odrażający
odrębny
odręczny
od ręki
odrętwiały; odrętwiali
odrodzenie odrodzeniem a. Odrodzenie
odruch odruchem; odruchów, odruchom
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odrzec

odrzec odrzeknę, odrzekną
od rzeczy
odrzutowiec odrzutowcem; odrzutowców,
odrzutowcom
odsapnąć odsapnę, odsapną; odsapnął,
odsapnęła, odsapnęli; odsapnąwszy
odsetek (procent) odsetkiem; odsetków,
odsetkom
odsłuch odsłuchem
odsłużyć odsłużę, odsłużą; odsłuż
odsmażyć odsmażę, odsmażą; odsmaż
od spodu
odsprzedać odsprzedam, odsprzedadzą
a. zob. odprzedać
odsprzedawać odsprzedaję, odsprzedają
a. zob. odprzedawać
odsprzedaż odsprzedażą a. zob. odprzedaż
odstawka odstawkę, N. odstawką; C.lm.
odstawkom
odstęp odstępem; odstępów, odstępom
od stóp do głów
odstrzał odstrzałem; odstrzałów, odstrzałom
odstrzelić odstrzelę, odstrzelą
odszkodowawczy
odświeżacz odświeżaczem; odświeżaczom
odświeżyć odświeżę, odświeżą; odśwież
od święta
odświętnie
odświętny; odświętni
odtąd
odtąd dotąd
od tego
od teraz
odtrącić odtrącę, odtrącą
odtrutka odtrutkę, N. odtrutką; C.lm. odtrutkom
odtwarzacz odtwarzaczem; odtwarzaczom
odtworzyć odtworzę, odtworzą; odtwórz
odtwórca odtwórcę, N. odtwórcą; odtwórców, odtwórcom
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oduczyć oduczę, oduczą
odurzać odurzam, odurzają
odurzony; odurzeni
odurzyć odurzę, odurzą; odurz
odważnik odważnikiem; odważników,
odważnikom
odważny
od wczoraj
odwet odwetem; odwetów, odwetom
od wieków
odwilż odwilżą
odwinąć odwinę, odwiną; odwinął, odwinęła, odwinęli; odwinąwszy; odwinięty
odwoławczy
odwód odwodem; odwodów
odwrócić odwrócę, odwrócą
Odys Odysem a. zob. Odyseusz
Odyseusz Odyseuszem a. zob. Odys
od zaraz
odzew odzewem; odzewów, odzewom
od zewnątrz
odzież odzieżą
o dziwo!
odznaka odznakę, N. odznaką; C.lm. odznakom
odzwyczaić odzwyczaję, odzwyczaisz,
odzwyczają
odzysk odzysku, odzyskiem; odzysków,
odzyskom
odzywka odzywce, odzywkę, N. odzywką;
odzywek, C.lm. odzywkom
odźwierny odźwiernego; odźwierni,
odźwiernych
odżegnywać się 1.lp. odżegnuję się, 3.lp.
odżegnuje się, odżegnują się
odżyć odżyję, odżyją
odżywczy
odżywka odżywkę, N. odżywką; C.lm.
odżywkom
oenzetowski a. ONZ-owski
ofensywa ofensywę, N. ofensywą; C.lm.
ofensywom

okrąglak

Offenbach (Jacques a. Jakub) Jacques’em
a. Jakubem Offenbachem
offset offsetem
ofiara ofiarę, N. ofiarą; C.lm. ofiarom
ofiarodawca ofiarodawcę, N. ofiarodawcą;
ofiarodawców, C.lm. ofiarodawcom
oficer oficerem, oficerze; oficerów, oficerom
oficjalny; oficjalni
oficjel oficjelem; oficjeli, oficjelom
ogień ogniem
ogier ogierem, ogierze; ogierów, ogierom
oglądać oglądam, oglądają
oględny; oględni
ogłoszeniodawca ogłoszeniodawcę,
N. ogłoszeniodawcą; ogłoszeniodawców,
C.lm. ogłoszeniodawcom
ogłuchnąć ogłuchnę, ogłuchną; ogłuchł
a. ogłuchnął, ogłuchła, ogłuchli a. ogłuchnęli; ogłuchłszy a. ogłuchnąwszy
ogłupić ogłupię, ogłupią
ogłuszyć ogłuszę, ogłuszą
ogniomistrz ogniomistrzem; ogniomistrzów, ogniomistrzom
ogniotrwały
ogorzały; ogorzali
ogólnie
ogólnie dostępny
ogólnie przyjęty
ogólnik ogólnikiem; ogólników, ogólnikom
ogólnodostępny
ogólnokształcący
ogólnoludzki
ogólnopolski
ogólnorozwojowy
ogólnoświatowy
ogólny
ogół ogółem
ogórek ogórkiem; ogórków, ogórkom
ogród ogrodem; ogrodów, ogrodom
Ohm (Georg Simon) Georgiem Simonem
Ohmem

ogryźć ogryzę, ogryzą; ogryź
ogrzać ogrzeję, ogrzeją
ogrzewczy
oho a. oho!
ohyda ohydę, ohydą
ohydny; ohydni
ohydztwo ohydztwem
o ile
ojciec ojcem; ojców, ojcom
ojcobójca ojcobójcę, N. ojcobójcą; ojcobójców, C.lm. ojcobójcom
ojcostwo ojcostwem
ojcowski; ojcowscy
ojczyzna ojczyznę, N. ojczyzną; C.lm. ojczyznom
oj dana!
ok. (około)
okamgnienie okamgnieniem; okamgnieniom
okap okapem; okapów, okapom
okay (skrót: OK) a. okej ndm.
okaz okazem; okazów, okazom
okazja okazji, okazję, N. okazją; okazji,
C.lm. okazjom
okazywać 1.lp. okazuję, 3.lp. okazuje, okazują
okej (skrót: OK) a. okay ndm.
okiennica okiennicę, N. okiennicą; C.lm.
okiennicom
okład okładem; okładów, okładom
okołobiegunowy
okołoksiężycowy
okołorównikowy
okołoziemski
oko w oko
okólnik okólnikiem; okólników, okólnikom
okólny
okrąg (linia kolista) okręgiem; okręgów,
okręgom
okrąglak okrąglakiem; okrąglaków, okrąglakom
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okrągły

okrągły
okrążenie okrążeniem; okrążeniom
okrążyć okrążę, okrążą; okrąż
okręg (jednostka podziału administracyjnego) okręgiem; okręgów, okręgom
okręt okrętem; okrętów, okrętom
okroić okroję, okroisz, okroją; okrój
o krok
okruch okruchem; okruchów, okruchom
okrucieństwo okrucieństwem; okrucieństwom
okruszek okruszkiem; okruszków, okruszkom
okrutny
okrytonasienne okrytonasiennych
okrytozalążkowe okrytozalążkowych
okrzepły
okrzyk okrzykiem; okrzyków, okrzykom
Okudżawa (Bułat) Bułata Okudżawę, Bułatem Okudżawą
okulary okularów, okularom
okulista okulistę, N. okulistą; okulistów,
C.lm. okulistom
okultyzm okultyzmem, okultyzmie
okup okupem; okupów,
okupom
okupant okupantem, okupancie; okupanci, okupantów, okupantom
o kurczę
olaboga!
Olaf Olafem; Olafów, Olafom
Olbracht Olbrachtem; Olbrachtów, Olbrachtom
olbrzym olbrzymem; olbrzymów, olbrzymom
olcha olsze, olchę, N. olchą; C.lm. olchom
oldboj olbojem; oldbojów, oldbojom
a. zob. oldboy
oldboy oldboyem; oldboyów, oldboyom
a. zob. oldboj
oleisty
olej olejem; olei a. olejów, olejom
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olejny
oligarchia oligarchii, oligarchię, N. oligarchią; oligarchii C.lm. oligarchiom
oligocen oligocenem
olimpiada olimpiadę, N. olimpiadą; C.lm.
olimpiadom
olimpijski; olimpijscy
Oliwia Oliwii, Oliwię, N. Oliwią; Oliwii,
C.lm. Oliwiom
oliwka oliwkę, N. oliwką; C.lm. oliwkom
Olsztyn Olsztynem
olsztynianin a. olsztyniak; olsztynianka; olsztyński
Olsztyńskie Olsztyńskiem
ołów ołowiem
ołówek ołówkiem; ołówków, ołówkom
ołtarz ołtarzem; ołtarzy a. ołtarzów, ołtarzom
omalże
o mało
o mało co
omlet omletem; omletów, omletom
omnibus omnibusem; omnibusów, omnibusom
omomierz omomierzem; omomierzom
onkologia onkologii, onkologię, onkologią
onomatopeja onomatopei, onomatopeję,
N. onomatopeją; onomatopei a. onomatopej, C.lm. onomatopejom
onuca onucę, N. onucą; C.lm. onucom
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) ONZ-etem, ONZ-ecie a. ndm
ONZ-owski a. oenzetowski
op. (opus)
opactwo opactwem; opactwom
opad (np. deszczu) opadem; opadów, opadom
opadły
opamiętać się opamiętam się, opamiętają
się
opancerzony

orędownik

oparzenie oparzeniem; oparzeniom
oparzyć oparzę, oparzą; oparz
opat opatem; opatów, opatom
opatrunek opatrunkiem; opatrunków,
opatrunkom
opatrzyć opatrzę, opatrzą; opatrz
opcja opcji, opcję, N. opcją; opcji, C.lm.
opcjom
OPEC (Organization of the Petroleum
Exporting Countries – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) ndm
opera operze, operę, N. operą; C.lm. operom
opere citato (skrót: op. cit.)
opętać opętam, opętają
opiekun opiekunem; opiekunów, opiekunom
opiekuńczo-wychowawczy
opierzony; opierzeni
opinia opinii, opinię, N. opinią; opinii,
C.lm. opiniom
opiniodawca opiniodawcę, N. opiniodawcą; opiniodawców, C.lm. opiniodawcom
opiniotwórczy
opium ndm
opodal
Opole Opolem
opolanin; opolanka; opolski
Opolskie Opolskiem
Opolszczyzna Opolszczyznę, Opolszczyzną
oponent oponentem, oponencie; oponenci, oponentów, oponentom
oportunizm oportunizmem, oportunizmie
oporządzać oporządzam, oporządzają
opozycja opozycji, opozycję, N. opozycją;
opozycji, C.lm. opozycjom
opór oporem, oporze
opóźniać opóźniam, opóźniają
oprawca oprawcę, N. oprawcą; oprawców,
C.lm. oprawcom
oprawka oprawkę, N. oprawką; C.lm.
oprawkom

opresja opresji, opresję, opresją
oprócz
oprych oprychem; oprychów, oprychom
oprzeć oprę, oprzesz, oprą
oprzyrządowanie oprzyrządowaniem;
oprzyrządowaniom
oprzytomnieć oprzytomnieję, oprzytomnieją
optymista optymistę, N. optymistą; optymiści, optymistów, C.lm. optymistom
optymizm optymizmem, optymizmie
opuchlizna opuchliźnie, opuchliznę,
N. opuchlizną; C.lm. opuchliznom
opuchnąć opchnę, opuchną; opuchnął
a. opuchł; opuchnąwszy a. opuchłszy;
opuchnięty
opus opusem; opusów, opusom
opustoszyć opustoszę, opustoszą
opuszczać opuszczam, opuszczają
opuszka opuszkę, N. opuszką; C.lm. opuszkom
o rany!
oranż oranżem
oranżada oranażadę, N. oranżadą; C.lm.
oranżadom
oranżeria oranżerii, oranżerię, N. oranżerią; oranżerii, C.lm. oranżeriom
oratorstwo oratorstwem
oraz
orchidea orchidei, orchideę, N. orchideą;
orchidei, C.lm. orchideom
order orderem, orderze; orderów, orderom
ordynacja ordynacji, ordynację, N. ordynacją; ordynacji, C.lm. ordynacjom
ordynans ordynansem, ordynansie; ordynansi, ordynansów, ordynansom
ordynariusz ordynariuszem; ordynariuszy
a. ordynariuszów, ordynariuszom
o rety a. o rety!
orędownictwo orędownictwem
orędownik orędownikiem; orędowników,
orędownikom
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orędzie

orędzie orędziem; orędzi, orędziom
oręż orężem
orężny
organizacja organizacji, organizację,
N. organizacją; organizacji, C.lm. organizacjom
organizm organizmem, organizmie
orgazm orgazmem, orgazmie
orientować 1.lp. orientuję, 3.lp. orientuje,
orientują
orkiestra orkiestrze, orkiestrę, N. orkiestrą; C.lm. orkiestrom
orlątko orlątkiem; orlątkom
orlę orlęcia, orlęciem; orlętom
ornament ornamentem, ornamencie; ornamentów, ornamentom
ornitologia ornitologii, ornitologię, ornitologią
ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej) ndm
ortalion ortalionem; ortalionów, ortalionom
ortografia ortografii, ortografię, ortografią
ortopedia ortopedii, ortopedię, ortopedią
Orwell (George) George’em Orwellem,
o George’u Orwellu
oryginalny
oryginał (osoba) oryginałem; oryginałów,
oryginałom
orzec orzeknę, orzekną
orzech orzechem; orzechów, orzechom
orzecznictwo orzecznictwem
orzecznik orzecznikiem;
orzeczników, orzecznikom
orzeł orłem; orłów, orłom
Orzeszkowa (Eliza) Orzeszkowej, Orzeszkową
orzeźwiający
orzeźwić orzeźwię, orzeźwią
os. (osoba; osada; osiedle)
osad osadem; osadów, osadom
osąd osądem; osądów, osądom
oscyloskop oscyloskopem; oscyloskopów,
oscyloskopom
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osiąg osiągiem; osiągów, osiągom
osiągnąć osiągnę, osiągną; osiągnął, osiągnęła, osiągnęli; osiągnąwszy; osiągnięty
osiemdziesiąt
osiemdziesięciu
osiemdziesięciogodzinny
osiemdziesięciolecie osiemdziesięcioleciem; osiemdziesięcioleci, osiemdziesięcioleciom
osiemdziesięcioletni
osiemnastolatek osiemnastolatkiem; osiemnastolatki, osiemnastolatków, osiemnastolatkom
osiemnastoletni
osiemnastowieczny
osiemnasty
osiemnaście
osiemset
ośmiuset
osinobus osinobusem; osinobusów, osinobusom
oskarżony; oskarżeni
oskarżyć oskarżę, oskarżą; oskarż
oskrzele oskrzelem; oskrzeli, oskrzelom
oskrzydlić oskrzydlę, oskrzydlą
oskubać oskubię, oskubią; oskub
osłomuł osłomułem; osłomuły, osłomułów
osłuchiwać 1.lp. osłuchuję, 3.lp. osłuchuje,
osłuchują
osłupieć osłupieję, osłupieją; osłupieli
osobodzień osobodniem; osobodni, osobodniom
osobogodzina osobogodzinę, N. osobogodziną; C.lm. osobogodzinom
osóbka osóbkę, N. osóbką; C.lm. osóbkom
osprzęt osprzętem osprzęcie; osprzętów,
osprzętom
ostemplować 1.lp. ostempluję, 3.lp. ostempluje, ostemplują
ostęp ostępem; ostępów, ostępom
ostoja ostoi, ostoję, N. ostoją; ostoi, C.lm.
ostojom

Otton

ostrężyna ostrężynę, N. ostrężyną; C.lm.
ostrężynom
ostrobok ostrobokiem; ostroboki, ostroboków, ostrobokom
ostroga ostrogę, N. ostrogą; ostróg, C.lm.
ostrogom
ostrokątny
ostrosłup ostrosłupem; ostrosłupów, ostrosłupom
ostrożny
Ostrów Mazowiecka Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecką
ostrowianin; ostrowianka; ostrowski
Ostrów Wielkopolski Ostrowie Wielkopolskim, Ostrowem Wielkopolskim
ostrowianin; ostrowianka; ostrowski
ostrugać ostrugam, ostrugają
ostrzał ostrzałem
ostrze ostrzem; ostrzom
ostrzec ostrzegę, ostrzeżesz, ostrzegą;
ostrzeż
ostrzegawczy
ostrzeliwać 1.lp. ostrzeliwuję, 3.lp. ostrzeliwuje, ostrzeliwują
ostrzeżenie ostrzeżeniem; ostrzeżeniom
ostrzyc ostrzygę, ostrzyżesz, ostrzygą;
ostrzyż
ostrzyć ostrzę, ostrzą; ostrz
osunąć się osunę się, osuną się; osunął się,
osunęła się, osunęli się; osunąwszy się
oswoić oswoję, oswoisz, oswoją; oswój
oszczerstwo oszczerstwem; oszczerstwom
oszczędnościoworozliczeniowy
oszczędność oszczędności, N. oszczędnością; oszczędności, C.lm. oszczędnościom
oszczędny; oszczędni
oszczędzić oszczędzę, oszczędzą; oszczędź
oszustwo oszustwem; oszustwom
ościenny; ościenni
oścież w wyr.: na oścież
oślątko oślątkiem; oślątkom
oślę oślęciem; oślętom

ośmioboczny
ośmiobok ośmiobokiem; ośmioboków,
ośmiobokom
ośmiogodzinny
ośmioipółletni
ośmiokąt ośmiokątem; ośmiokątów, ośmiokątom
ośmiokątny
ośmioklasista ośmioklasistę, N. ośmioklasistą; ośmioklasistów, C.lm. ośmioklasistom a. zob. ósmoklasista
ośmioklasistka ośmioklasistką, N. ośmioklasistkę; C.lm. ośmioklasistkom a. zob.
ósmoklasistka
ośmiokrotny; ośmiokrotni
ośmiolecie ośmioleciem; ośmioleci, ośmioleciom
ośmioletni
ośmiornica ośmiornicę, N. ośmiornicą;
C.lm. ośmiornicom
ośmiotysięczny
ośnieżony
oświadczenie oświadczeniem; oświadczeniom
oświadczyć oświadczę, oświadczą
oświadczyny oświadczynom
oświata oświatę, oświatą
oświecać oświecam, oświecają
oświecenie (prąd umysłowy) oświeceniem
a. Oświecenie
Oświęcim Oświęcimiem, Oświęcimiu
oświęcimianin; oświęcimianka; oświęcimski
otarcie otarciem; otarciom
otchłań otchłani, N. otchłanią; otchłani,
C.lm. otchłaniom
ot co!
Otello Otellem
otępić otępię, otępią
otóż
Otto Ottonem; Ottonów, Ottonom a. zob.
Otton

179

Otton

Otton Ottonem; Ottonów, Ottonom a. zob.
Otto

Ó
ósemka ósemkę, N. ósemką; C.lm. ósemkom
ósmoklasista ósmoklasistę, N. ósmoklasistą; ósmoklasiści, ósmoklasistów, C.lm.
ósmoklasistom a. zob. ośmioklasista
ósmoklasistka ósmoklasistkę, N. ósmoklasistką; C.lm. ósmoklasistkom a. zob.
ośmioklasistka
ósmy
ów, owa, owo
ówczesny; ówcześni
ówcześnie
ówdzie a. owdzie

P
p. (pan, pani, panna; patrz; punkt);
pp. (państwo, panowie, panie, panny)
Pa (paskal)
pacha pasze, pachę, N. pachą
pacholę pacholęciem; pacholęta, pacholąt,
pacholętom
pachołek pachołkiem; pachołków, pachołkom
pachwina pachwinie, pachwinę, N. pachwiną; C.lm. pachwinom
pacierz pacierzem; pacierzom
pacjent pacjentem, pacjencie; pacjentów,
pacjentom
pacyfizm pacyfizmem, pacyfizmie
padlinożerca padlinożercę, N. padlinożercą; padlinożerców, C.lm. padlinożercom
pager pagerem, pagerze; pagerów, pagerom
pagórek pagórkiem; pagórków, pagórkom
pająk pająkiem; pająków, pająkom
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pajda pajdę, N. pajdą; C.lm. pajdom
P pakiet pakietem; pakietów, pakietom
pakunek pakunkiem; pakunków, pakunkom
paleolit paleolitem
paleontologia paleontologii, paleontologię, paleontologią
paleozoik paleozoikiem
Palmiry Palmirom
palmirski
palnąć palnę, palną; palnął, palnęła, palnęli; palnąwszy; palnięty
paluch paluchem; paluchów, paluchom
paluszek paluszkiem; paluszków, paluszkom
pałąk pałąkiem; pałąków, pałąkom
pałętać się pałętam się, pałętają się
pamflet pamfletem; pamfletów, pamfletom
pamiątka pamiątkę, N. pamiątką; C.lm.
pamiątkom
pamięć pamięci, pamięcią
pamiętnik pamiętnikiem; pamiętników,
pamiętnikom
pamiętny
PAN (Polska Akademia Nauk) PAN-em,
PAN-ie a. ndm
panaceum lp. ndm; panacea, panaceów,
panaceom
pancerz pancerzem; pancerzom
pani N. panią; C.lm. paniom (skrót: p.)
panieństwo panieństwem
panika panikę, paniką
panikarz panikarzem; panikarzom
paniusia paniusi, paniusię, N. paniusią;
C.lm. paniusiom
pank pankiem; panków, pankom a. zob.
punk
pannica pannicę, N. pannicą; C.lm. pannicom
pannisko panniskiem; panniskom
panoptikum lp. ndm; panoptików, panoptikom

paroletni

pantomima pantomimę, pantomimą
pantomimiczny
panujący
pański
państewko państewkiem; państewkom
państwo (osoby; skrót: pp.) państwem
państwo (kraj) państwem; państwom
pańszczyzna pańszczyźnie, pańszczyznę,
pańszczyzną
PAP (Polska Agencja Prasowa) PAP-em,
PAP-ie a. ndm
pa, pa a. pa, pa!
papiernictwo papiernictwem
papierzysko papierzyskiem; papierzyska,
papierzysków, papierzyskom
papieski
papiestwo papiestwem, papiestwie
papież papieżem; papieży a. papieżów,
papieżom
papirus papirusem; papirusów, papirusom
PAP-owski a. papowski
paproch paprochem; paprochów, paprochom
paprotka paprotkę, N. paprotką; C.lm.
paprotkom
paprykarz paprykarzem; paprykarzom
Papua Papui, Papuę, Papuą
Papuańczyk; Papuanka; papuański
Papuas; Papuaska; papuaski
papuć papuciem; papuci, papuciom
papużka papużkę, N. papużką; C.lm. papużkom
par. (paragraf)
paradentoza paradentozę, paradentozą
a. zob. paradontoza a. parodontoza
paradoks paradoksem; paradoksów, paradoksom
paradokumentalny a. paradokumentarny
paradontoza paradontozę, paradontozą
a. zob. paradentoza a. parodontoza

parafarmaceutyk parafarmaceutykiem;
parafarmaceutyków, parafarmaceutykom
parafia parafii, parafię, N. parafią; parafii,
C.lm. parafiom
parafialny
parafianin parafianinem; parafianom
paragraf paragrafem; paragrafów, paragrafom
paraliteracki
paraliż paraliżem
paramedyczny
paramilitarny
paranoik paranoikiem; paranoików, paranoikom
paranoja paranoi, paranoję, paranoją
parapsychologia parapsychologii, parapsychologię, parapsychologią
par avion
pardon pardonem
parę paroma a. paru
parędziesiąt parędziesięciu
paręnaście parunastu
paręset paruset
parking parkingiem; parkingów, parkingom
parlament parlamentem, parlamencie;
parlamentów, pralamentom
parlamentarzysta parlamentarzystę,
N. parlamentarzystą; parlamentarzystów,
C.lm. parlamentarzystom
parodia parodii, parodię, N. parodią; parodii, C.lm. parodiom
parodontoza parodontozą, parodontozę
a. zob. paradentoza a. paradontoza
parogodzinny
parokilometrowy
parokrotnie
parokrotny
paroksytoniczny
parolatek parolatkiem; parolatków, parolatkom
paroletni
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parostatek

parostatek parostatkiem; parostatków,
parostatkom
parotygodniowy
parotysięczny
parowiec parowcem; parowców, parowcom
parowóz parowozem; parowozów, parowozom
parów parowem; parowów, parowom
parówka parówkę, N. parówką; C.lm. parówkom
parsknąć parsknę, parskną; parsknął, parsknęła, parsknęli; parsknąwszy
partactwo partactwem
partia partii, partię, N. partią; partii, C.lm.
partiom
partykuła partykułę, N. partykułą; C.lm.
partykułom
partytura partyturze, partyturę, N. partyturą; C.lm. partyturom
parusetletni
parusetstronicowy
parutysięczny a. parotysięczny
Paryż Paryżem
paryżanin; paryżanka; paryski
parzyć parzę, parzą; parz
parzydełko parzydełkiem; C.lm. parzydełkom
parzystokopytne
parzysty
pasaż pasażem; pasaży a. pasażów, pasażom
pasażer pasażerem, pasażerze; pasażerów,
pasażerom
Pascal (Blaise) Blaise’em Pascalem
Pascha (święto) Passze, Paschę, Paschą
pascha (potrawa) passze, paschę, N. paschą; C.lm. paschom
paschał paschałem; paschałów, paschałom
pasibrzuch pasibrzuchem; pasibrzuchów,
pasibrzuchom
pasja pasji, pasję, pasją
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pasjans pasjansem, pasjansie; pasjansów,
pasjansom
pasjonujący
paskuda paskudę, N. paskudą; C.lm. paskudom
paskudztwo paskudztwem
pasożyt pasożytem; pasożytów, pasożytom
pasożytnictwo
pasożytnictwem
passiflora passiflorze, passiflorę, passiflorą
pasteryzacja pasteryzacji, pasteryzację,
pasteryzacją
pasterz pasterzem; pasterzom
Pasteur (Ludwik a. Louis) Ludwikiem
a. Louis a. Louisem Pasteurem, o Ludwiku
a. Louis a. Louisie Pasteurze
pastuch pastuchem; pastuchów, pastuchom
pastuszek pastuszkiem; pastuszków, pastuszkom
pastwisko pastwiskiem; pastwiskom
paszkwil paszkwilem; paszkwili a. paszkwilów, paszkwilom
patałach patałachem; patałachów, patałachom
patchwork patchworkiem; patchworków,
patchworkom
patent patentem, patencie; patentów, patentom
patologia patologii, patologię, N. patologią; patologii, C.lm. patologiom
patriarcha patriarsze, patriarchę, N. patriarchą; patriarchów, C.lm. patriarchom
patriarchat patriarchatem
patriota patriotę, N. patriotą; patriotów,
C.lm. patriotom
patriotyzm patriotyzmem,
patriotyzmie
patrzeć patrzę, patrzą; patrz a. zob. patrzyć
patrzyć patrzę, patrzą; patrz a. zob. patrzeć
paulin paulinem; paulinów, paulinom

peonia

pauperyzacja pauperyzacji, pauperyzację,
pauperyzacją
pauza pauzie, pauzę, N. pauzą; C.lm. pauzom
paw pawiem; pawi, pawiom
pazucha pazusze, pazuchę, pazuchą
pazur pazurem, pazurze; pazurów, pazurom
paź paziem; paziów, paziom
październik październikiem; październików, październikom
pączek pączkiem; pączków, pączkom
pąk pąkiem; pąków, pąkom
pąs pąsem; pąsów, pąsom
pąsowieć 1.lp. pąsowieję, 3.lp. pąsowieje,
pąsowieją
pątniczy
pątnik pątnikiem; pątników, pątnikom
PC (personal computer) ndm a. zob. pecet
pchać pcham, pchają
pchła pchle, pchłę, N. pchłą; pcheł C.lm.
pchłom
pchnąć pchnę, pchną; pchnął, pchnęła,
pchnęli; pchnąwszy; pchnięty
pchor. (podchorąży)
PCK (Polski Czerwony Krzyż) ndm
PCW (polichlorek winylu) ndm
pean peanem; peanów, peanom
pecet (potocznie: komputer osobisty) pecetem, pecetów, pecetom a. zob. PC
pech pechem
pechowiec pechowcem; pechowców, pechowcom
pedagog pedagogiem; pedagogów, pedagogom
pedagogika pedagogikę, pedagogiką
pedant pedantem, pedancie; pedantów,
pedantom
pediatria pediatrii, pediatrię, pediatrią
pedicure pedicure’u, pedicure’em, pedicurze a. zob. pedikiur
pedikiur pedikiuru, pedikiurze a. zob.
pedicure

pedikiurzystka pedikiurzystkę, N. pedikiurzystką; C.lm. pedikiurzystkom
peeling peelingiem
Peerel Peerelem
peerelowski a. PRL-owski
pegeer pegeerem, pegeerze; pegeerów,
pegeerom
Peiper (Tadeusz) Peiperem
pejzaż pejzażem; pejzaży a. pejzażów,
pejzażom
pekaes (autobus PKS) pekaesem; pekaesów, pekaesom
Pekin Pekinem
pekińczyk; pekinka; pekiński
pełnokrwisty; pełnokrwiści
pełnoletni
pełnometrażowy
pełnomocnictwo pełnomocnictwem
pełnomocnik pełnomocnikiem; pełnomocników, pełnomocnikom
pełnomocny; pełnomocni
pełnomorski
pełnopłatny
pełnoprawny; pełnoprawni
pełnotłusty
pełnowartościowy; pełnowartościowi
pełny a. pełen
pełznąć pełznę, pełzniesz a. pełźniesz,
pełzną; pełznij a. pełźnij; pełznął a. pełzł,
pełzła, pełzli a. pełźli
Pendżab Pendżabem
Pendżabczyk; Pendżabka; pendżabski
pens pensem, pensie; pensów, pensom
pensja pensji, pensję, N. pensją; pensji,
C.lm. pensjom
pensjonariusz pensjonariuszem; pensjonariuszom
pensjonat pensjonatem; pensjonatów, pensjonatom
pentliczek: entliczek, pentliczek
peonia peonii, peonię, N. peonią; peonii,
C.lm. peoniom
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pepperoni

pepperoni ndm
pepsi-cola pepsi-coli, pepsi-colę, pepsi-colą
percepcja percepcji, percepcję, percepcją
perfekcja perfekcji, perfekcję, perfekcją
perfekcjonizm perfekcjonizmem, perfekcjonizmie
perfumeria perfumerii, perfumerię, N. perfumerią; perfumerii, C.lm. perfumeriom
perfumy perfumom
periodyczny
periodyk periodykiem; periodyków, periodykom
perkusja perkusji, perkusję, N. perkusją;
perkusji, C.lm. perkusjom
permanentny
perpetuum mobile ndm
Persja Persji, Persję, Persją
Pers; Persjanka a. Persyjka; perski
personalia personaliów, personaliom
persona non grata
perswazja perswazji, perswazję, N. perswazją; perswazji, C.lm. perswazjom
perturbacja perturbacji, perturbację,
N. perturbacją; perturbacji, C.lm. perturbacjom
peruka perukę, N. peruką; C.lm. perukom
peryferie peryferii, peryferiom
perypetia perypetii, perypetię N. perypetią; perypetii, C.lm. perypetiom
perz perzem
pesymizm pesymizmem, pesymizmie
petent petentem, petencie; petentów, petentom
petting pettingiem
petunia petunii, petunię, N. petunią; petunii C.lm. petuniom
pęcherz pęcherzem; pęcherzy a. pęcherzów, pęcherzom
pęcina pęcinę, N. pęciną; C.lm. pęcinom
pęczek pęczkiem; pęczków, pęczkom
pęcznieć pęcznieje, pęcznieją
pęd pędem
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pędzel pędzlem; pędzli, pędzlom
pędzić pędzę, pędzą; pędź
pędziwiatr pędziwiatrem, pędziwietrze;
pędziwiatrów, pędziwiatrom
pęk pękiem; pęków, pękom
pękać pękam, pękają
pękaty; pękaci
pęknąć pęknę, pękną; pęknąwszy a. pękłszy; pęknięty
pępek pępkiem; pępków, pępkom
pęseta pęsetę, N. pęsetą; C.lm. pęsetom
a. zob. pineceta
pętelka pętelkę, N. pętelką; C.lm. pętelkom
pętla pętli, pętlę, N. pętlą; pętli, C.lm. pętlom
pęto pętem; pętom
PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne)
PGR-em, PGR-ze a. ndm
pH (wskaźnik chemiczny)
Phenian Phenianem
pheniańczyk; phenianka; pheniański
phi a. phi!
pi (liczba, litera): pi razy oko
piach piachem; piachów, piachom
pianino pianinem; pianinom
piasek piaskiem; piasków, piaskom
Piast Piastem; Piastów, Piastom
piastun piastunem; piastunów, piastunom
piąć się pnę się, pną się; piął się, pięła się,
pięli się
piąstka piąstkę, N. piąstką; C.lm. piąstkom
piątak piątakiem; piątaków, piątakom
piątek piątkiem; piątków, piątkom
piątkowicz piątkowiczem; piątkowiczów,
piątkowiczom
piątoklasista piątoklasistę, N. piątoklasistą; piątoklasistów, C.lm. piątoklasistom
piąty
Picasso (Pablo) Pablem Picassem, Pablu
Picassie a. (z odmienionym imieniem) ndm:
Pabla Picasso

pięciodniowy

pidżama pidżamę, N. pidżamą; C.lm. pidżamom a. zob. piżama
piechota piechotę, piechotą
piechur piechurem, piechurze; piechurów,
piechurom
piecuch piecuchem; piecuchów, piecuchom
pieczęć pieczęci, N. pieczęcią; pieczęci,
C.lm. pieczęciom
pieczywo pieczywem
pieg piegiem; piegów, piegom
piegus piegusem; piegusów, piegusom
piegża piegżę, N. piegżą; C.lm. piegżom
piekarz piekarzem; piekarzom
piekielny; piekielni
piekiełko piekiełkiem; piekiełkom
pieklić się pieklę się, pieklą się
piekło piekłem; piekłom
pielęgnacja pielęgnacji, pielęgnację, pielęgnacją
pielęgniarz pielęgniarzem; pielęgniarzom
pielgrzym pielgrzymem; pielgrzymów,
pielgrzymom
pielgrzymka pielgrzymkę, N. pielgrzymką;
C.lm. pielgrzymkom
pielucha pielusze, pieluchę, N. pieluchą;
C.lm. pieluchom
pieniądz pieniądzem; pieniądzom
pieniążek pieniążkiem; pieniążków, pieniążkom
pienić się pienię się, pienią się
pieniężny
Pieniny Pieninom
pieniński
pieprz pieprzem
pieprzny
pieprzyć pieprzę, pieprzą; pieprz
pieprzyk pieprzykiem; pieprzyków, pieprzykom
pierożek pierożkiem; pierożków, pierożkom
pieróg pierogiem; pierogów, pierogom
pierwiastek pierwiastkiem; pierwiastków,
pierwiastkom

pierwiosnek pierwiosnkiem; pierwiosnków, pierwiosnkom
pierwodruk pierwodrukiem; pierwodruków, pierwodrukom
pierworodny; pierworodni
pierwowzór pierwowzorem, pierwowzorze; pierwowzorów, pierwowzorom
pierwszak pierwszakiem; pierwszaków,
pierwszakom
pierwszeństwo pierwszeństwem
pierwszoklasista pierwszoklasistę, N. pierwszoklasistą; pierwszoklasistów, C.lm. pierwszoklasistom
pierwszoligowy; pierwszoligowi
pierwszoplanowy
pierwszorzędny; pierwszorzędni
pierwszy; pierwsi
pierwszy lepszy
pierwszyzna pierwszyźnie, pierwszyznę,
pierwszyzną
pierzasty
pierzchnąć pierzchnę, pierzchną; pierzchnął a. pierzchł, pierzchnęła a. pierzchła,
pierzchnęli a. pierzchli
pierze pierzem
pierzga pierzdze, pierzgę, N. pierzgą; C.lm.
pierzgom
pierzyna pierzynie, pierzynę, N. pierzyną;
C.lm. pierzynom
pieszy; piesi
pieśniarz pieśniarzem; pieśniarzom
pieśń pieśni, N. pieśnią; C.lm. pieśniom
pietruszka pietruszkę, N. pietruszką; C.lm.
pietruszkom
pięcioboista pięcioboistę, N. pięcioboistą;
pięcioboistów, C.lm. pięcioboistom
pięciobok pięciobokiem; pięcioboków,
pięciobokom
pięciobój pięciobojem; pięcioboi a. pięciobojów, pięciobojom
pięciocentymetrowy
pięciodniowy
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pięciogodzinny

pięciogodzinny
pięciogroszowy
pięciogroszówka pięciogroszówkę, N. pięciogroszówką; C.lm. pięciogroszówkom
pięcioipółletni
pięciokąt pięciokątem; pięciokątów, pięciokątom
pięciokilogramowy
pięciokrotny
pięcioksiąg pięcioksięgiem; pięcioksięgów,
pięcioksięgom
pięciolatek pięciolatkiem; pięciolatków,
pięciolatkom
pięciolinia pięciolinii, pięciolinię, N. pięciolinią; pięciolinii, C.lm. pięcioliniom
pięciometrowy
pięciomiesięczny
pięcioraczki pięcioraczków, pięcioraczkom
pięcioramienny
pięcioro pięciorgiem
pięciostopniowy
pięciotomowy
pięciotysięczny
pięciozłotowy
pięciozłotówka pięciozłotówkę, N. pięciozłotówką; C.lm. pięciozłotówkom
pięć pięciu
pięćdziesiąt pięćdziesięciu
pięćdziesięciodwuletni
pięćdziesięciogroszówka pięćdziesięciogroszówkę, N. pięćdziesięciogroszówką;
C.lm. pięćdziesięciogroszówkom
Pigmej a. Pigmejczyk; Pigmejka; pigmejski
pięćdziesięciokilkuletni
pięćdziesięciokrotny
pięćdziesięciolecie pięćdziesięcioleciem;
pięćdziesięcioleciom
pięćdziesięcioletni
pięćdziesięcioro pięćdziesięciorgiem
pięćdziesięciozłotowy
pięćset pięciuset
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pięćsetlecie pięćsetleciem; C.lm. pięćsetleciom
pięćsetletni
piędź piędzi, N. piędzią; piędzi, C.lm. piędziom
pięknie
pięknieć 1.lp. pięknieję, 3.lp. pięknieje,
pięknieją
piękniś pięknisiem; pięknisi a. pięknisiów,
pięknisiom
piękno pięknem
pięknooki; pięknoocy
piękny; piękni
pięściarstwo pięściarstwem
pięściarz pięściarzem; pięściarzom
pięść pięści, N. pięścią; pięści, C.lm. pięściom
pięta piętę, N. piętą; C.lm. piętom
piętka piętkę, N. piętką; C.lm. piętkom
piętnastka piętnastkę, N. piętnastką; C.lm.
piętnastkom
piętnastokrotny
piętnastolatek piętnastolatkiem; piętnastolatków, piętnastolatkom
piętnastoletni
piętnastominutowy
piętnastowieczny
piętnasty
piętnaście piętnastu
piętno piętnem; piętnom
piętnować 1.lp. piętnuję, 3.lp. piętnuje,
piętnują
piętro piętrem, piętrze; piętrom
piętrzyć piętrzę, piętrzą; piętrz
pif-paf!
pigułka pigułkę, N. pigułką; C.lm. pigułkom
pigwa pigwę, N. pigwą; C.lm. pigwom
PIH (Państwowa Inspekcja Handlowa)
PIH-u, PIH-em a. ndm
pijaństwo pijaństwem
pijar pijarem, pijarze; pijarów, pijarom
pijawka pijawkę, N. pijawką; C.lm. pijawkom

PKWN

pikanteria pikanterii, pikanterię, N. pikanterią; pikanterii, C.lm. pikanteriom
pikieta pikietę, N. pikietą; C.lm. pikietom
pilotaż pilotażem
piłkarz piłkarzem; piłkarzom
pinceta pincetę, N. pincetą; C.lm. pincetom a. zob. pęseta
pineska pineskę, N. pineską; C.lm. pineskom a. pinezka
ping-pong ping-pongiem
pingwin pingwinem; pingwinów, pingwinom
pion pionem; pionów, pionom
pionier pionierem, pionierze; pionierów,
pionierom
pionierki (buty) pionierkom
pionierstwo pionierstwem
piorun piorunem; piorunów, piorunom
piorunochron piorunochronem; piorunochronów, piorunochronom
piosenkarz piosenkarzem; piosenkarzom
pingwin
piórko piórkiem; piórkom
piórnik piórnikiem; piórników, piórnikom
pióro piórem, piórze; piór, piórom
pióropusz pióropuszem; pióropuszy
a. pióropuszów, pióropuszom
piramidka piramidkę, N. piramidką; C.lm.
piramidkom
pirania piranii, piranię, N. piranią; piranii,
C.lm. piraniom
Pireneje Pirenejów, Pirenejom
pirenejski
piromania piromanii, piromanię, piromanią
pirotechnika pirotechnice, pirotechnikę,
pirotechniką
piruet piruetem; piruetów, piruetom
pisarstwo pisarstwem
pisarz pisarzem; pisarzy a. pisarzów, pisarzom

pisklątko pisklątkiem; pisklątkom
pisklę pisklęcia, pisklęciem; pisklęta, piskląt, pisklętom
piskorz piskorzem; piskorzom
pisnąć pisnę, pisną; pisnął, pisnęła, pisnęli;
pisnąwszy
pistolet pistoletem; pistoletów, pistoletom
pisuar pisuarem, pisuarze; pisuarów, pisuarom
piśmiennictwo piśmiennictwem
piśmienny; piśmienni
pitekantrop pitekantropem; pitekantropów, pitekantropom a. zob. pitekantropus
pitekantropus pitekantropusem; pitekantropusów, pitekantropusom a. zob. pitekantrop
piure ndm a. zob. purée
Pius Piusem; Piusów, Piusom
piwko piwkiem; piwkom
piwo piwem; piwom
piwonia piwonii, piwonię, N. piwonią;
piwonii, C.lm. piwoniom
pizza pizzę, N. pizzą; pizz, C.lm. pizzom
pizzeria pizzerii, pizzerię, N. pizzerią; pizzerii, C.lm. pizzeriom
piżama piżamę, N. piżamą; C.lm. piżamom a. zob. pidżama
piżmak piżmakiem; piżmaków, piżmakom
piżmo piżmem
piżmowiec piżmowcem; piżmowców, piżmowcom
PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Państwowy) ndm
PKOI (Polski Komitet Olimpijski) PKOl-u,
PKOI-em a. ndm
PKP (Polskie Koleje Państwowe) ndm
PKS (Państwowa Komunikacja Samochodowa) PKS-em, PKS-ie a. ndm
pkt (punkt) a. p.
PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) PKWN-em, PKWNie a. ndm
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pl.

pl. (plac)
plac placem; placów, placom (skrót: pl.)
placówka placówkę, N. placówką; C.lm.
placówkom
placuszek placuszkiem; placuszków, placuszkom
plagiat plagiatem; plagiatów, plagiatom
plajta plajtę, N. plajtą; C.lm. plajtom
plakatówka plakatówkę, N. plakatówką;
C.lm. plakatówkom
planetarium Ip. ndm; planetaria, planetariów, planetariom
planetoida planetoidę, N. planetoidą;
C.lm. planetoidom
plansza planszę, N. planszą; C.lm. planszom
plantator plantatorem, plantatorze; plantatorów, plantatorom
plastik (tworzywo) plastikiem; plastiki,
plastików, plastikom a. zob. plastyk
plastyk (artysta) plastykiem; plastycy, plastyków, plastykom
plastyk (tworzywo) plastykiem; plastyki,
plastyków, plastykom a. zob. plastik
plaśnięcie plaśnięciem; plaśnięciom
platforma platformę, N. platformą; C.lm.
platformom
platfus (płaska stopa) platfusem; platfusów, platfusom
Plato Platonem a. zob. Platon
Platon Platonem a. zob. Plato
playback playbackiem; playbacków, playbackom
playboy playboyem; playboyów, playboyom
plaża plażę, N. plażą; C.lm. plażom
plażowicz plażowiczem; plażowiczów,
plażowiczom
pląs pląsem; pląsów, pląsom
pląsać pląsam, pląsają
plątać 1.lp. plączę, 3.lp. plącze, plączą;
plącz
plebania plebanii, plebanię, N. plebanią;
plebanii, C.lm. plebaniom
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plebejusz plebejuszem; plebejuszy a. plebejuszów, plebejuszom
plebiscyt plebiscytem; plebiscytów, plebiscytom
plebs plebsem
pleciuga pleciugę, N. pleciugą; pleciug
a. pleciugów, C.lm. pleciugom
plecy pleców, plecom
pled pledem; pledów, pledom
plejada plejadę, N. plejadą; C.lm. plejadom
plejstocen plejstocenem
plejstoceński
pleksiglas pleksiglasem
plemię plemieniem; plemionom
plenum Ip. ndm; plena, plenów, plenom
pleonazm pleonazmem, pleonazmie; pleonazmów, pleonazmom
ple-ple ndm
pleśń pleśni, pleśnią; pleśni, C.lm. pleśniom
PLO (Polskie Linie Oceaniczne) ndm
plomba plombę, N. plombą; C.lm. plombom
plombować 1.lp. plombuję, 3.lp. plombuje,
plombują
plotkarstwo plotkarstwem
plotkarz plotkarzem; plotkarzom
plucha plusze, pluchę, N. pluchą; C.lm.
pluchom
pluć 1.lp. pluję, 3.lp. pluje, plują
plunąć plunę, pluną; plunął, plunęła, plunęli; plunąwszy
pluralistyczny; pluralistyczni
pluralizm pluralizmem, pluralizmie
plus plusem; plusów, plusom
plusk pluskiem; plusków, pluskom
pluskać pluskam a. pluszczę, pluskają
a. pluszczą
pluskwa pluskwę, N. pluskwą; C.lm. pluskwom
pluskwiak pluskwiakiem; pluskwiaków,
pluskwiakom

płynny

plus minus
plusnąć plusnę, plusną; plusnął, plusnęła,
plusnęli; plusnąwszy
plusz pluszem; pluszów, pluszom
Pluton (bóg; planeta) Plutonem
pluton (oddział; pierwiastek chemiczny)
plutonem; plutonów, pluralizm
płaskorzeźba płaskorzeźbę, N. płaskorzeźbą; C.lm. płaskorzeźbom
płaskostopie płaskostopiem; płaskostopiom
płaskowyż płaskowyżem; płaskowyżów,
płaskowyżom
płastuga płastugę, N. płastugą; C.lm. płastugom
płaszczyzna płaszczyźnie, płaszczyznę,
N. płaszczyzną; C.lm. płaszczyznom
płatnerz płatnerzem; płatnerzom
pławić pławię, pławią; pław
płaz płazem; płazów, płazom
płd. (południe, południowy)
płd.-wsch. (południo-wschód, południowo-wschodni)
płd.-zach. (południo-zachód, południowo-zachodni)
płeć płci, N. płcią; płci, C.lm. płciom
płciowy
płetwa płetwę, N. płetwą; C.lm. płetwom
płetwal płetwalem; płetwali a. płetwalów,
płetwalom
płetwonurek płetwonurkiem; płewonurków, płetwonurkom
płk (pułkownik) płka, płkowi, płkiem,
płku; płcy a. płk płk, płków, płkom, płkami; w przypadkach zależnych lp. też płk.,
np. z płk. Nowakiem
płn. (północ, północny)
płn.-wsch. (północo-wschód, północno-wschodni)
płn.-zach. (północo-zachód, północno-zachodni)
płochliwy; płochliwi

płochy; płosi
płoć płoci, N. płocią; płoci, C.lm. płociom
płodozmian płodozmianem; płodozmianów, płodozmianom
płodzić płodzę, płodzą; płódź
płomiennie
płomiennorudy; płomiennorudzi
płomiennowłosy; płomiennowłosi
płomienny
płomień płomieniem; płomieniom
płonąć płonę, płoną; płoń, płońcie
płonął, płonęła, płonęli
płonny
płoszyć płoszę, płoszą; płosz, płoszcie
płot płotem; płotów, płotom
płotkarz płotkarzem; płotkarzom
płowowłosy; płowowłosi
płowożółty
płozić się płozi się, płożą się
płożenie się płożeniem się
płócienko płócienkiem; płócienkom
płócienny
płód płodem; płodów, płodom
płótno płótnem; płócien, płótnom
płucko płuckiem; płuckom
płuco płucem; płucom
płucodyszne płucodysznych
płucoserce płucosercem; płucosercom
płucotchawka płucotchawce, płucotchawkę, N. płucotchawką; C.lm. płucotchawkom
płuczka płuczce, płuczkę, N. płuczką;
C.lm. płuczkom
pług pługiem; pługów, pługom
płukać 1.lp. płuczę, 3.lp. płucze, płuczą
płużny
płużyć płużę, płużą; płuż
płycizna płyciźnie, płyciznę, N. płycizną;
C.lm. płyciznom
płyn płynie; płynów, płynom
płynąć płynę, płyną; płynął, płynęła, płynęli
płynny

189

płytkarz

płytkarz płytkarzem; płytkarzy, płytkarzom
płytki; płytcy
płytkowodny
płytoteka płytotekę, N. płytoteką; C.lm.
płytotekom
pływalnia pływalni, pływalnię, N. pływalnią; pływalni, C.lm. pływalniom
PN (Polska Norma) ndm
pnącze pnączem
p.n.e. (przed naszą erą)
pneumatyczny
pneumonika pneumonikę, pneumoniką
pniak pniakiem; pniaków, pniakom
p.o. (pełniący obowiązki)
poalkoholowy
po amatorsku
po angielsku
po arabsku
pobernardyński
pobieżnie
pobladnąć pobladnę, pobladną; pobladł
a. pobladnął, pobladła, pobladli; pobladłszy a. zob. poblednąć
poblednąć poblednę, pobledną; pobladł
a. poblednął, pobladła, pobledli; pobledłszy a. zob. pobladnąć
pobliski
pobliże: w pobliżu
pobłażać pobłażam, pobłażają
pobłażliwy; pobłażliwi
pobojowisko pobojowiskiem; pobojowiskom
poborca poborcę, N. poborcą; poborców,
C.lm. poborcom
po bożemu
pobożnie
pobożny; pobożni
pobór poborem, poborze; poborów, poborom
po bratersku
pobratymczy
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pobratymiec pobratymcem; pobratymców, pobratymcom
pobrużdżony
pobrzeże pobrzeżem; pobrzeżom
pobrzękiwać 1.lp. pobrzękuję, 3.lp. pobrzękuje, pobrzękują
pobrzmiewać pobrzmiewa, pobrzmiewają
pobudliwy; pobudliwi
pobyt pobytem
pocałunek pocałunkiem;pocałunków,
pocałunkom
po chamsku
pochewka pochewkę, N. pochewką; C.lm.
pochewkom
pochlebca pochlebcę, N. pochlebcą; pochlebców, C.lm. pochlebcom
pochlebić pochlebię, pochlebią; pochleb
pochlebstwo pochlebstwem; pochlebstwom
pochlipywać 1.lp. pochlipuję, 3.lp. pochlipuje, pochlipują
pochłaniać pochłaniam, pochłaniają
po chłopsku
pochmurny; pochmurni
pochodnia pochodni, pochodnię, N. pochodnią; pochodni, C.lm. pochodniom
pochodny
pochodzić pochodzę, pochodzą; pochodź,
pochodźcie
pochopny; pochopni
pochować pochowam, pochowają
pochód pochodem; pochodów, pochodom
pochówek pochówkiem; pochówków, pochówkom
po chrześcijańsku
po chuligańsku
pochwa pochwę, N. pochwą; C.lm. pochwom
pochwalić pochwalę, pochwalą
pochwalny
pochwała pochwałę, N. pochwałą; C.lm.
pochwałom

podczerwony

pochylenie
pochylnia pochylni, pochylnię, N. pochylnią; pochylni, C.lm. pochylniom
pochylony; pochyleni
pochyło
pochyły; pochyli
pociąg pociągiem; pociągów, pociągom
pociągający
pociągły; pociągli
po cichu
po cichutku
pociecha pociesze, pociechę, N. pociechą;
C.lm. pociechom
po ciemku
po co?
po co by?
po cóż?
po cóż by?
począć pocznę, poczną
początek początkiem; początków, początkom
poczciwiec poczciwcem; poczciwców,
poczciwcom
poczciwy; poczciwi
poczekalnia poczekalni, poczekalnię,
N. poczekalnią; poczekalni a. poczekalń,
C.lm. poczekalniom
poczęstunek poczęstunkiem; poczęstunków, poczęstunkom
po części
poczmistrz poczmistrzem; poczmistrzów,
poczmistrzom
poczta poczcie, pocztę, N. pocztą; C.lm.
pocztom
pocztówka pocztówkę, N. pocztówką;
C.lm. pocztówkom
pocztylion pocztylionem; pocztylionów,
pocztylionom
poczwara poczwarze, poczwarę, N. poczwarą; C.lm. poczwarom
po czwarte
poczwórnie

poczwórny
po czym
pod
pod adresem
podagra podagrze, podagrę, podagrą
podanie podaniem; podaniom
podarunek podarunkiem; podarunków,
podarunkom
podatek podatkiem; podatków, podatkom
podatnik podatnikiem; podatników, podatnikom
pod auspicjami
po dawnemu
podaż podażą
podbój podbojem; podbojów a. podboi,
podbojom
podbródek podbródkiem; podbródków,
podbródkom
podbrzusze podbrzuszem; podbrzuszom
podbudówka podbudówkę, N. podbudówką; C.lm. podbudówkom
podburzać podburzam, podburzają
podchmielić podchmielę, podchmielą
podchorążówka podchorążówkę, N. podchorążówką; C.lm. podchorążówkom
podchorąży podchorążym; podchorążych
podchód podchodem; podchodów, podchodom
podchwycić podchwycę, podchwycą
podchwytliwy
podciął podetnę, podetną; podciął, podcięła, podcięli; podciąwszy; podcięty
podciągać podciągam, podciągają
podcięty
podciśnienie podciśnieniem; podciśnieniom
podczas
podczas gdy
podczaszy podczaszym; podczaszych
podczepić podczepię, podczepią
podczerwień podczerwieni, podczerwienią
podczerwony
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poddańczy

poddańczy
poddaństwo poddaństwem
poddasze poddaszem; poddaszom
pod dostatkiem
pode
pod egidą
podejrzany; podejrzani
podejrzeć podejrzę, podejrzą
podejrzliwy; podejrzliwi
podekscytowany; podekscytowani
pode mną
podeszwa podeszwę, N. podeszwą; C.lm.
podeszwom
podgląd podglądem; podglądów, podglądom
podglądacz podglądaczem; podglądaczom
podglądać podglądam, podglądają
podgłówek podgłówkiem; podgłówków,
podgłówkom
pod górę
podgórski
podgórze podgórzem; podgórzom
podgrzewać podgrzewam, podgrzewają
podgrzybek podgrzybkiem; podgrzybków,
podgrzybkom
Podhale Podhalem
Podhalanin; Podhalanka; podhalański
podharcmistrz podharcmistrzem; podharcmistrzów, podharcmistrzom
podinspektor podinspektorem, podinspektorze; podinspektorów, podinspektorom
podium lp. ndm; podia, podiów, podiom
podjazd podjazdem, podjeździe; podjazdów, podjazdom
podjąć podejmę, podejmą; podjął, podjęła,
podjęli; podjąwszy; podjęty
podkochiwać się 1.lp. podkochuję się, 3.lp.
podkochuje się, podkochują się
podkolanówka podkolanówkę, N. podkolanówką; C.lm. podkolanówkom
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podkomendny podkomendnym; podkomendnych
podkomisarz podkomisarzem; podkomisarzy a. podkomisarzów, podkomisarzom
podkomisja podkomisji, podkomisję,
N. podkomisją; podkomisji, C.lm. podkomisjom
podkomorzy podkomorzym; podkomorzych
pod koniec
podkop podkopem; podkopów, podkopom
podkoszulek podkoszulkiem; podkoszulków, podkoszulkom
podkowa podkowę, N. podkową; podków,
C.lm. podkowom
podkówka (mała podkowa) podkówkę,
N. podkówką; C.lm. podkówkom
podkrążony
podkręcać podkręcam, podkręcają
podkuć 1.lp. podkuję, 3.lp. podkuje, podkują
podkulić podkulę, podkulą
podkultura podkulturze, podkulturę,
N. podkulturą; C.lm. podkulturom
podkusić podkuszę, podkuszą
podkuwać podkuwam, podkuwają
Podlasie Podlasiem
Podlasianin (pot. Podlasiak); Podlasianka (pot. Podlasiaczka); podlaski
podleśny
podludzie podludzi, podludziom
podłoga podłogę, N. podłogą; podłóg,
C.lm. podłogom
podłoże podłożem; podłożom
podług
podłużny
podmiejski; podmiejscy
podminowany; podminowani
podmiot podmiotem; podmiotów, podmiotom
podmokły

podstawa

podmorski
podmuch podmuchem; podmuchów, podmuchom
podmurówka podmurówkę, N. podmurówką; C.lm. podmurówkom
podniebienie podniebieniem; podniebieniom
pod niebiosa
podniebny
podniosły
podnóże podnóżem; podnóżom
podnóżek podnóżkiem; podnóżków, podnóżkom
podobieństwo podobieństwem
po dobroci
pododdział pododdziałem; pododdziałów, pododdziałom
podoficer podoficerem, podoficerze; podoficerów, podoficerom
podówczas
podpadać podpadam, podpadają
podpalić podpalę, podpalą
podparcie podparciem; C.lm. podparciom
podpatrzyć podpatrzę, podpatrzą; podpatrz
podpiąć podepnę, podepną; podpiął, podpięła, podpięli; podpiąwszy; podpięty
podpiec podpiekę, podpieką
podpis podpisem; podpisów, podpisom
podpisać 1.lp. podpiszę, 3.lp. podpisze,
podpiszą
podpity; podpici
podpłomyk podpłomykiem; podpłomyków, podpłomykom
podpłynąć podpłynę, podpłyną; podpłynął,
podpłynęła, podpłynęli; podpłynąwszy
podpora podporze, podporę, N. podporą;
podpór, C.lm. podporom
podporucznik podporucznikiem; podporuczników, podporucznikom (skrót: ppor.)
podpowiedź podpowiedzi, N. podpowiedzią; podpowiedzi, C.lm. podpowiedziom

podpórka podpórkę, N. podpórką; C.lm.
podpórkom
podpułkownik podpułkownikiem; podpułkowników, podpułkownikom (skrót:
ppłk)
podpunkt podpunktem; podpunktów,
podpunktom
podrażnić podrażnię, podrażnią; podrażnij a. podrażń
podręcznik podręcznikiem; podręczników, podręcznikom
podręczny
pod ręką
pod rękę
po drodze
podrośnięty
podrozdział podrozdziałem; podrozdziałów, podrozdziałom
podróbka podróbkę, N. podróbką; C.lm.
podróbkom
podróż N. podróżą; C.lm. podróżom
podryw podrywem; podrywów, podrywom
podrzędny; podrzędni
podrzut podrzutem; podrzutów, podrzutom
podsadzić podsadzę, podsadzą; podsadź
podsądny podsądnym; podsądnych
podsekretarz podsekretarzem; podsekretarzom
podskarbi podskarbim; podskarbich
podskórny
podsłuch podsłuchem; podsłuchów, podsłuchom
podsłuchiwać 1.lp. podsłuchuję, 3.lp. podsłuchuje, podsłuchują
podsmażyć podsmażę, podsmażą; podsmaż
pod spodem
pod spód
podstarzały; podstarzali
podstawa podstawę, N. podstawą; C.lm.
podstawom
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podstawka

podstawka podstawkę, N. podstawką;
C.lm. podstawkom
podstęp podstępem; podstępów, podstępom
podstępny; podstępni
podstoli podstolim; podstolich
podstrzyc podstrzygę, podstrzyżesz; podstrzyż
podszewka podszewkę, N. podszewką;
C.lm. podszewkom
podszycie podszyciem; podszyciom
podszyty
podściółka podściółkę, N. podściółką;
C.lm. podściółkom
podświadomy
podtekst podtekstem; podtekstów, podtekstom
podtruć 1.lp. podtruję, 3.lp. podtruje,
podtrują
podtrzymać podtrzymam, podtrzymają
podtytuł podtytułem; podtytułów, podtytułom
poducha podusze, poduchę, N. poduchą;
C.lm. poduchom
podudzie podudziem; podudzi, C.lm.
podudziom
poduszka poduszkę, N. poduszką; C.lm.
poduszkom
po dwakroć
podwale podwalem; podwali, podwalom
podwarszawski
podwawelski
podważyć podważę, podważą; podważ
podwieczorek podwieczorkiem; podwieczorków, podwieczorkom
pod wieczór
podwładny; podwładni
podwodny
podwoić podwoję, podwoisz, podwoją
podwoje (drzwi) podwoi a. podwojów,
podwojom
po dwoje (po dwie osoby)
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po dwóch a. po dwu
podwójny
podwórko podwórkiem; podwórkom
podwórze podwórzem; podwórzom
podwykonawca podwykonawcę, N. podwykonawcą; podwykonawców, C.lm. podwykonawcom
podwyżka podwyżkę, N. podwyżką; C.lm.
podwyżkom
podwyższyć podwyższę, podwyższą
podzbiór podzbiorem, podzbiorze; podzbiorów, podzbiorom
podzespół podzespołem; podzespołów,
podzespołom
po dziadowsku
podziemie podziemiem; podziemi, podziemiom
podziemny
podziękowanie podziękowaniem; podziękowaniom
po dziś dzień
podziw podziwem; podziwów, podziwom
podzwonne podzwonnym
podźwignąć podźwignę, podźwigną;
podźwignął, podźwignęła, podźwignęli;
podźwignąwszy
podżegać podżegam, podżegają
po dżentelmeńsku
podżyrować 1.lp. podżyruję, 3.lp. podżyruje, podżyrują
poeta poetę, N. poetą; poetów, C.lm. poetom
po europejsku
poezja poezji, poezję, N. poezją; poezji,
C.lm. poezjom
pogaduszka pogaduszkę, N. pogaduszką;
C.lm. pogaduszkom
pogaństwo pogaństwem
pogawędka pogawędkę, N. pogawędką;
C.lm. pogawędkom
pogawędzić pogawędzę, pogawędzą; pogawędź

pokrótce

pogląd poglądem, poglądzie; poglądów,
poglądom
pogłębić pogłębię, pogłębią; pogłęb
pogłos pogłosem; pogłosów, pogłosom
pogłowie (ogół zwierząt określonego gatunku) pogłowiem
po głowie (dostać od kogoś po głowie)
pogłówne pogłównym
pogorszyć pogorszę, pogorszą
pogorzelec pogorzelcem; pogorzelców,
pogorzelcom
pogórze pogórzem; pogórzom
pogranicznik pogranicznikiem; pograniczników, pogranicznikom
pograniczny
pogrążyć pogrążę, pogrążą; pogrąż
pogrobowiec pogrobowcem; pogrobowców, pogrobowcom
pogróżka pogróżkę, N. pogróżką; C.lm.
pogróżkom
pogryźć pogryzę, pogryzą; pogryź
pogrzeb pogrzebem; pogrzebów, pogrzebom
pogrzebacz pogrzebaczem; pogrzebaczom
pogubić pogubię, pogubią; pogub
pohańbić pohańbię, pohańbią; pohańb
poharatać poharatam, poharatają
po hebrajsku
po heretycku
pohitlerowski
pohybel pohyblem: na pohybel
poić poję, poisz, poją; pój
poidło poidłem; poidłom
poigrać poigram, poigrają
po ile
po ile by
pointa pointę, N. pointą, poincie; C.lm.
pointom a. zob. puenta
pojazd pojazdem, pojeździe; pojazdów,
pojazdom
pojąć pojmę, pojmą; pojął, pojęła, pojęli;
pojąwszy; pojęty

pojednawczy
pojedynczy
pojedynek pojedynkiem; pojedynków,
pojedynkom
pojezierze pojezierzem; pojezierzom
pojęcie pojęciem; pojęciom
pojętny; pojętni
pojmać pojmę, pojmą
pojutrze
pokaz pokazem; pokazów, pokazom
pokazać 1.lp. pokażę, 3.lp. pokaże, pokażą;
pokaż
po kądzieli
pokąsać pokąsa, pokąsają
pokątny; pokątni
pokerzysta pokerzystę, N. pokerzystą; pokerzystów, C.lm. pokerzystom
po kilkakroć
pokład pokładem; pokładów, pokładom
pokłuć 1.lp. pokłuję, 3.lp. pokłuje, pokłują
pokoik pokoikiem; pokoików, pokoikom
pokojówka pokojówkę, N. pokojówką;
C.lm. pokojówkom
po kolei
pokolenie pokoleniem; pokoleniom
po koleżeńsku
pokontrolny
pokora pokorze, pokorę, pokorą
pokój pokojem; pokoi a. pokojów, pokojom
pokraczny; pokraczni
pokrewieństwo pokrewieństwem; pokrewieństwom
pokrętło pokrętłem; C.lm. pokrętłom
pokrętny
pokroić pokroję, pokroisz, pokroją; pokrój
pokrowiec pokrowca; pokrowce, pokrowców
pokrój pokrojem
po królewsku
pokrótce
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pokrwawiony

pokrwawiony; pokrwawieni
po kryjomu
pokrywka pokrywkę, N. pokrywką; C.lm.
pokrywkom
pokrzywa pokrzywę, N. pokrzywą; C.lm.
pokrzywom
pokrzywdzony; pokrzywdzeni
pokrzywka pokrzywkę, N. pokrzywką;
C.lm. pokrzywkom
pokurcz pokurczem; pokurczów, pokurczom
pokuta pokutę, pokutą
pokutny
pokwitować 1.lp. pokwituję, 3.lp. pokwituje, pokwitują
Polanica-Zdrój Polanicę-Zdrój, Polanicą-Zdrojem
polanicki
polarnomorski
polaroid polaroidem; polaroidów, polaroidom
polec a. polegnąć polegnę, polegną
polepszyć polepszę, polepszą
polewka polewkę, N. polewką; C.lm. polewkom
polędwica polędwicę, N. polędwicą; C.lm.
polędwicom
policealny
polichlorek polichlorkiem; polichlorków,
polichlorkom
polichromia polichromii, polichromię,
N. polichromią; polichromii, C.lm. polichromiom
policja policji, policję, policją
policjant policjantem policjancie; policjantów, policjantom
poliester poliestrem, poliestrze; poliestrów, poliestrom
polietylen polietylenem
poligamia poligamii, poligamię, poligamią
poliglota poliglotę, N. poliglotą;
poliglotów, C.lm. poliglotom
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poligrafia poligrafii, poligrafię, poligrafią
Polihymnia Polihymnii, Polihymnię, N. Polihymnią; Polihymnii C.lm. Polihymniom
poliklinika poliklinikę, N. polikliniką;
C.lm. poliklinikom
polimer polimerem, polimerze; polimerów, polimerom
polisemia polisemii, polisemię, polisemią
politechnika politechnikę, N. politechniką; C.lm. politechnikom
politeistyczny
politeizm politeizmem, politeizmie
politologia politologii, politologię, politologią
polityk politykiem; polityków, politykom
Polo (Marco) Marca Pola a. Marca Polo,
Markiem Polem a. Markiem Polo
polonez (samochód marki Polonez; utwór
muz.; taniec) polonezem; polonezów, polonezom
Polonia Polonii, Polonię, Polonią
polonijny
polonizm polonizmem, polonizmie; polonizmów, polonizmom
polonus polonusa, polonusie; polonusowie a. polonusi, polonusy, polonusów
polopiryna polopirynę, polopiryną
Polska Agencja Prasowa Polskiej Agencji
Prasowej, Polską Agencją Prasową (skrót:
PAP)
Polska Akademia Nauk Polskiej Akademii
Nauk, Polską Akademią Nauk (skrót: PAN)
polski; polscy
Polski Czerwony Krzyż Polskiego Czerwonego Krzyża (skrót: PCK)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (skrót: PTTK)
polsko-angielski
polskojęzyczny; polskojęzyczni
polskokatolicki
polsko-niemiecki

ponadgodzinny

polszczyć polszczę, polszczą
polszczyzna polszczyźnie, polszczyznę,
polszczyzną
polubić polubię, polubią; polub
po ludzku
po łacinie
połać połaci, N. połacią; połaci, C.lm. połaciom
połączenie połączeniem; połączeniom
po łebkach
połeć połciem; połci, połciom
połknąć połknę, połkną; połknął, połknęła, połknęli; połknąwszy; połknięty
położenie położeniem
położna położną; położnym
położnictwo położnictwem
położyć położę, położą; połóż
połóg połogiem; połogów, połogom
połów połowem; połowów, połowom
połówka połówkę, N. połówką; C.lm. połówkom
południe (skrót: płd.)
południk południkiem; południków, południkom
południowiec południowcem; południowców, południowcom
południowoafrykański; południowoafrykańscy
południowoeuropejski; południowoeuropejscy
południowo-wschodni
południowo-zachodni
południo-wschód południo-wschodem
południowy wschód południowym
wschodem
połysk połyskiem
po macoszemu
pomadka pomadkę, N. pomadką; C.lm.
pomadkom
pomarańcz (kolor) pomarańczem
pomarańcza (owoc) pomarańczę, N. pomarańczą; C.lm. pomarańczom

pomaturalny
po męsku
pomiar pomiarem, pomiarze; pomiarów,
pomiarom
pomiędzy
pomięty
pomimo
pomimo to
pomimo wszystko
pomimo że
pominięcie pominięciem
po mistrzowsku
pomnażać pomnażam, pomnażają
pomniejszy; pomniejsi
Pomorze Pomorzem
Pomorzanin; Pomorzanka; pomorski
pomóc pomogę, pomożesz,
pomogą; pomóż
pomór pomorem, pomorze
pomówienie pomówieniem; pomówieniom
pompa pompę, N. pompą; C.lm. pompom
Pompidou (Georges) ndm: Georges’em
Pompidou
pompka pompkę, N. pompką; C.lm. pompkom
pompon pomponem; pomponów, pomponom
pomruk pomrukiem; pomruków, pomrukom
pomyje pomyjom
pomysł pomysłem; pomysłów, pomysłom
pomysłodawca pomysłodawcę, N. pomysłodawcą; pomysłodawców, C.lm. pomysłodawcom
po myśli
pomyślny
ponad
ponadczasowy; ponadczasowi
ponaddwudziestotrzyletni
ponaddźwiękowy
ponadgodzinny
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ponad godzinę

ponad godzinę (trwający)
ponadmilionowy
ponadnarodowy; ponadnarodowi
ponadprzeciętny
ponadregionalny
ponad siły
ponadto (oprócz tego)
ponad to (powyżej tego)
ponadtysiącletni
po naszemu
poncho ponchem; ponchom a. ndm
poncz ponczem; ponczów, ponczom
ponętny; ponętni
po nic
poniedziałek poniedziałkiem; poniedziałków, poniedziałkom
po niedzieli
poniekąd
poniekąd by
poniemiecki
po niemiecku
ponieważ
ponieważby
poniewczasie
poniżający
poniżej
poniżenie poniżeniem; poniżeniom
poniższy
poniżyć poniżę, poniżą; poniż
ponoć
po nowemu
ponton pontonem; pontonów, pontonom
pontyfikat pontyfikatem; pontyfikatów,
pontyfikatom
ponurak
pończocha pończosze, pończochę, N. pończochą; C.lm. pończochom
poobcierać poobcieram, poobcierają
poobcinać poobcinam, poobcinają
poobiedni
po obiedzie
poodsuwać poodsuwam, poodsuwają
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po omacku
pootwierać pootwieram, pootwierają
po pańsku
popart popartem, poparcie a. zob. pop-art
pop-art pop-artem, pop-arcie a. zob. popart
poparzyć poparzę, poparzą; poparz
popas (postój) popasem; popasów, popasom
po pas (np. w wodzie)
popcorn popcornem
popęd popędem; popędów, popędom
popękać popęka, popękają
po piąte
popielatoszary
Popielec Popielcem
po pierwsze
popiół popiołem, popiele; popiołów,
popiołom
poplecznik poplecznikiem; popleczników,
poplecznikom
popłoch popłochem
pop-music ndm
popojutrze
po polsku
popołudnie popołudniem; popołudni,
popołudniom
popołudniowy
popołudniówka popołudniówkę, N. popołudniówką; C.lm. popołudniówkom
po południu
popowodziowy
po północy
poprawka poprawkę, N. poprawką; C.lm.
poprawkom
poprawny; poprawni
popromienny
po prostu
poprzeczny
poprzeć poprę, poprzesz, poprą
poprzedni
poprzednik poprzednikiem; poprzedników, poprzednikom

poselstwo

poprzewracać poprzewracam, poprzewracają
poprzez
po przyjacielsku
poprzysiąc poprzysięgnę, poprzysięgną;
poprzysiągł, poprzysięgła, poprzysięgli;
poprzysiągłszy
popularny; popularni
popularyzatorstwo popularyzatorstwem
populizm populizmem, populizmie
pora porze, porę, N. porą; pór, C.lm. porom
poradnictwo poradnictwem
poradnik poradnikiem; poradników, poradnikom
poranek porankiem; poranków, porankom
poranny
po raz pierwszy
porażenie porażeniem; porażeniom
porażka porażkę, N. porażką; C.lm. porażkom
porcja porcji, porcję, N. porcją; porcji,
C.lm. porcjom
poręcz N. poręczą; C.lm. poręczom
poręczyć poręczę, poręczą
porodówka porodówkę, N. porodówką;
C.lm. porodówkom
porosnąć porosnę, porosną; porósł, porosła, porośli; porósłszy; porośnięty
porozciągać porozciągam, porozciągają
porozcinać porozcinam, porozcinają
porozkręcać porozkręcam, porozkręcają
porozsadzać porozsadzam, porozsadzają
porozumienie porozumieniem; porozumieniom
porozumiewawczo
poroże porożem; porożom
poród porodem; porodów, porodom
porównanie porównaniem; porównaniom
porównawczy
porównywalny
port portem; portów, portom

porte-parole ndm
portfel portfelem; portfeli a. portfelów,
portfelom
portier portierem, portierze; portierów,
portierom
portmonetka portmonetkę, N. portmonetką; C.lm. portmonetkom
portret portretem; portretów, portretom
Portugalia Portugalii, Portugalię, Portugalią
Portugalczyk; Portugalka; portugalski
porucznik porucznikiem; poruczników,
porucznikom (skrót: por.)
poruszenie poruszeniem
poryw porywem; porywów, porywom
porywający
porywczy
porządek porządkiem; porządków,
porządkom
porządkować 1.lp. porządkuję, 3.lp. porządkuje, porządkują
porządny; porządni
porzekadło porzekadłem; porzekadłom
porznąć porznę, porzną; porznął, porznęła, porznęli; porznąwszy; porznięty a. zob.
porżnąć
porżnąć porżnę, porżną; porżnął, porżnęła, porżnęli; porżnąwszy; porżnięty a. zob.
porznąć
posadka posadkę, N. posadką; C.lm. posadkom
posadzka posadzkę, N. posadzką; C.lm.
posadzkom
posadzkarz posadzkarzem; posadzkarzom
posag posagiem; posagów, posagom
posażny; posażni
posądzenie posądzeniem; posądzeniom
posądzić posądzę, posądzą; posądź
posąg posągiem; posągów, posągom
po sąsiedzku
posążek posążkiem; posążków, posążkom
poselstwo poselstwem; poselstwom
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poseł

poseł posłem; posłów, posłom
posesja posesji, posesję, N. posesją; posesji,
C.lm. posesjom
posępny; posępni
posiąść posiądę, posiądą; posiądź
posłać (np. list) poślę, poślą
posłać (łóżko) 1.lp. pościelę, 3.lp. pościele,
pościelą
posłannictwo posłannictwem
posługiwać się 1.lp. posługuję się, 3.lp.
posługuje się, posługują się
posłuszny; posłuszni
pospieszać pospieszam, pospieszają a. zob.
pośpieszać
pospieszny a. pośpieszny
pospieszyć pospieszę, pospieszą a. zob.
pośpieszyć
pospólstwo pospólstwem
postać (bohater) postaci, N. postacią; postaci, C.lm. postaciom
postać (stać przez jakiś czas) postoję, postoisz, postoją; postój
po staremu
po staropolsku
po staroświecku
poste restante ndm
posterunek posterunkiem; posterunków,
posterunkom
postękiwać 1.lp. postękuję, 3.lp. postękuje,
postękują
postęp postępem; postępów, postępom
postępek postępkiem; postępków, postępkom
post factum
postimpresjonizm postimpresjonizmem,
postimpresjonizmie
postkomunista postkomunistę, N. postkomunistą; postkomunistów, C.lm. postkomunistom
postkomunistyczny
postkomunizm postkomunizmem, postkomunizmie
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po stokroć
postój postojem; postojów a. postoi, postojom
postrach postrachem
postrzał postrzałem; postrzałów, postrzałom
postrzegać postrzegam, postrzegają
postrzelony; postrzeleni
postrzyżyny postrzyżynom
postscriptum lp. ndm; postscripta, postscriptów, postscriptom (skrót: PS)
postulat postulatem; postulatów, postulatom
postument postumentem, postumencie;
postumentów, postumentom
postura posturze, posturę, N. posturą;
C.lm. posturom
posucha posusze, posuchę, N. posuchą;
C.lm. posuchom
posunąć posunę, posuną; posunął, posunęła, posunęli; posunąwszy; posunięty
poszarzeć poszarzeje, poszarzeją
poszczególny; poszczególni
poszczuć 1.lp. poszczuję, 3.lp. poszczuje,
poszczują
poszewka poszewkę, N. poszewką; C.lm.
poszewkom
po szóste
pościg pościgiem; pościgów, pościgom
pośladek pośladkiem; pośladków, pośladkom
poślizg poślizgiem; poślizgów, poślizgom
poślizgnąć się poślizgnę się, poślizgną się;
poślizgnął się, poślizgnęła się, poślizgnęli
się; poślizgnąwszy się a. zob. pośliznąć się
pośliznąć się pośliznę się, poślizną się;
pośliznął się, pośliznęła się, pośliznęli się;
pośliznąwszy się a. zob. poślizgnąć się
poślubić poślubię, poślubią; poślub
poślubny
pośmiertny
pośpiech pośpiechem

powątpiewać

pośpieszać pośpieszam, pośpieszają a. zob.
pospieszać
pośpieszny a. pospieszny
pośpieszyć pośpieszę, pośpieszą a. zob.
pospieszyć
pośredni
pośrednictwo pośrednictwem
pośrednik pośrednikiem; pośredników,
pośrednikom
pośrodku
pośród
poświata poświatę, N. poświatą; C.lm.
poświatom
poświąteczny
poświęcić poświęcę, poświęcą
pot potem; potów, potom
potańcówka potańcówkę, N. potańcówką;
C.lm. potańcówkom
potas potasem (symbol: K)
potąd
potąd by
potem (później)
potem by
po temu
potencja potencji, potencję, potencją
potencjometr potencjometrem, potencjometrze; potencjometrów,
potencjometrom
potentat potentatem; potentatów, potentatom
potęga potęgę, N. potęgą; C.lm. potęgom
potępić potępię, potępią
potężny; potężni
Potiomkin (Grigorij) Grigorijem Potiomkinem
potknąć się potknę się, potkną się; potknął się, potknęła się, potknęli się; potknąwszy się
po to
po to by
potomstwo potomstwem
potop potopu, potopie; potopów

potrawka potrawkę, N. potrawką; C.lm.
potrawkom
po trochu
potroić potroję, potroisz, potroją; potrój
potrojenie
po trosze
po troszeczku
po troszku
potrójny
potrzask potrzaskiem; potrzasków, potrzaskom
potrzaskać potrzaskam, potrzaskają
potrząsać potrząsam, potrząsają
potrząsnąć potrząsnę, potrząsną; potrząsnął, potrząsnęła, potrząsnęli; potrząsnąwszy; potrząśnięty
potrzeba potrzebę, N. potrzebą; C.lm.
potrzebom
po trzykroć
potulny; potulni
potwarz N. potwarzą; C.lm. potwarzom
potworek potworkiem; potworków, potworkom
potworny; potworni
potwór potworem, potworze; potworów,
potworom
potylica potylicę, N. potylicą; C.lm. potylicom
po tym
poufały; poufali
poufny; poufni
pow. (powiat, powiatowy; powierzchnia)
powab powabem; powabów, powabom
powaga powagę, powagą
po waszemu
poważać poważam, poważają
poważnieć 1.lp. poważnieję, 3.lp. poważnieje, poważnieją
poważny; poważni
powąchać powącham, powąchają
powątpiewać powątpiewam, powątpiewają
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Powązki

Powązki Powązkom
powązkowski
powiadomić powiadomię, powiadomią
powiat powiatem; powiatów, powiatom
powić 1.lp. powiję, 3.lp. powije, powiją
powidła powidłom
po wiejsku
po wielekroć
powiernictwo powiernictwem
powierzchnia powierzchni, powierzchnię, N. powierzchnią; powierzchni, C.lm.
powierzchniom
powierzchowny; powierzchowni
po wierzchu
powierzyć powierzę, powierzą; powierz
powieściopisarstwo powieściopisarstwem
powieściopisarz powieściopisarzem; powieściopisarzy a. powieściopisarzów, powieściopisarzom
powieść powieści, N. powieścią; powieści,
C.lm. powieściom
powieść się powiedzie się, powiodą się;
powiódł się
powietrze powietrzem
powietrznodesantowy
powietrzny
powiew powiewem; powiewów, powiewom
powiększalnik powiększalnikiem; powiększalników, powiększalnikom
powiększyć powiększę, powiększą
powinąć się powinie się, powiną się; powinął się, powinęła się; powinąwszy się
powinien, powinna, powinno; powinni,
powinny
powinien by
powinien był
powinienem, powinnam; powinniśmy,
powinnyśmy
powinowactwo powinowactwem; powinowactwom
powłóczyć powłóczę, powłóczą

202

powłóczysty
powodzianin powodzianinem; powodzianom
powojenny; powojenni
po wojnie
powoli
powolny; powolni
powolutku
powozić powożę, powożą; powoź a. powóź, powoźcie a. powóźcie
powożenie
powód (człowiek) powodem; powodowie,
powodów, powodom
powód (przyczyna) powodem; powody,
powodów, powodom
powódka powódkę, N. powódką; C.lm.
powódkom
powództwo powództwem; C.lm. powództwom
powódź powodzi, N. powodzią; powodzi,
C.lm. powodziom
powój powojem; powoi a. powojów, powojom
powóz powozem; powozów, powozom
powrósło powrósłem; powrósłom
powrót powrotem; powrotów, powrotom
powróz powrozem; powrozów, powrozom
powsinoga powsinogę, N. powsinogą; powsinogów a. powsinóg, C.lm. powsinogom
powstanie powstaniem; powstaniom
powszechny; powszechni
po wsze czasy
powszedni
po wszystkie czasy
po wszystkim
powściągać się powściągam się, powściągają się
powściągliwy; powściągliwi
powściągnąć się powściągnę się, powściągną się; powściągnął się, powściągnęła się,
powściągnęli się; powściągnąwszy się
powtarzać powtarzam, powtarzają

póki by

powtarzalny
po wtóre
powtórka powtórkę, N. powtórką; C.lm.
powtórkom
powtórny
powtórzyć powtórzę, powtórzą; powtórz
powyborczy
powynosić powynoszę, powynoszą
powypadkowy
powyżej
powyższy
poz. (pozycja)
poza pozę, N. pozą; póz, C.lm. pozom
poza (np. poza mną)
pozagrobowy
pozakonkursowy
pozamałżeński
pozarażać pozarażam, pozarażają
pozarządowy
pozaszkolny
poza tym
pozaziemski
pozdrowić pozdrowię, pozdrowią; pozdrów
pozerstwo pozerstwem
pozew pozwem; pozwów, pozwom
poziom poziomu, poziomie; poziomów,
poziomom
poziomica poziomicę, N. poziomicą; C.lm.
poziomicom
poziomnica poziomnicę, N. poziomnicą;
C.lm. poziomnicom
poziomy
po znajomości
Poznań Poznaniem
poznanianin a. poznańczyk (pot. poznaniak); poznanianka; poznański
pozoranctwo pozoranctwem
pozorant pozorantem, pozorancie;
pozorantów, pozorantom
pozostały; pozostali
pozór pozorem, pozorze; pozorów, pozorom
pozwól no!

pozwólże!
pozycja pozycji, pozycję, N. pozycją; pozycji, C.lm. pozycjom
pozytywista pozytywistę, N. pozytywistą;
pozytywistów, C.lm. pozytywistom
pozytywizm pozytywizmem, pozytywizmie a. Pozytywizm
pozytywka pozytywkę, N. pozytywką;
C.lm. pozytywkom
pożar pożarem, pożarze; pożarów, pożarom
pożarcie pożarciem
pożarnictwo pożarnictwem
pożarny
pożarski
pożądać pożądam, pożądają
pożegnać pożegnam, pożegnają
pożegnanie pożegnaniem; pożegnaniom
pożerać pożeram, pożerają
pożoga pożogę, N. pożogą; pożóg, C.lm.
pożogom
pożółknąć pożółkną; pożółknął a. pożółkł,
pożółkła; pożółknąwszy a. pożółkłszy; pożółknięty
pożreć 1.lp. pożrę, 3.lp. pożre, pożrą
pożycie pożyciem
pożyczka pożyczkę, N. pożyczką; C.lm.
pożyczkom
pożyczkodawca pożyczkodawcę, N. pożyczkodawcą; pożyczkodawców, C.lm.
pożyczkodawcom
pożyczyć pożyczę, pożyczą
pożydowski
po żydowsku
pożytek pożytkiem; pożytków, pożytkom
pożywienie pożywieniem
pożywka pożywkę, N. pożywką; C.lm.
pożywkom
pożywny
pójść pójdę, pójdą; pójdź
póki
póki by
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póki co

póki co
pókim (np. dobry)
pół
pół-Amerykanin pół-Amerykaninem,
ale: pół Amerykanin, pół Europejczyk
półanalfabeta półanalfabetę, N. półanalfabetą; półanalfabetów, C.lm. półanalfabetom
półautomat półautomatem; półautomatów, półautomatom
półautomatyczny
pół biedy
półbóg półbogiem; półbogów, półbogom
półbut półbutem; półbutów, półbutom
półcień półcieniem; półcieni a. półcieniów, półcieniom
półciężarówka półciężarówkę, N. półciężarówką; C.lm. półciężarówkom
półdarmo, ale: pół darmo, pół za pieniądze
pół do a. wpół do (drugiej itp.)
półdrwiąco, ale: pół drwiąco, pół poważnie
półdystans półdystansem, półdystansie;
półdystansów, półdystansom
półdziki; półdzicy, ale: pół dziki, pół cywilizowany
półetat półetatem; półetatów, półetatom
półetatowiec półetatowcem;
półetatowców, półetatowcom
półfinalista półfinalistę, N. półfinalistą;
półfinalistów, C.lm. półfinalistom
półfinał półfinałem; półfinałów, półfinałom
półgębkiem
półgłosem
półgłówek półgłówkiem; półgłówków,
półgłówkom
półgodzina półgodzinie, półgodzinę, półgodziną
półgodzinny
pół godziny
półgolf półgolfem; półgolfów, półgolfom
półka półkę, N. półką; C.lm. półkom
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półkilometrowy
półkole półkolem; półkoli, C.lm. półkolom
półkolisty
półkolonia półkolonii, półkolonię, N. półkolonią; półkolonii, C.lm. półkoloniom
półksiężyc półksiężycem; półksiężyców,
półksiężycom
półkula pólkuli, półkulę, N. półkulą; półkul a. półkuli, C.lm. półkulom
półlitrówka półlitrówkę, N. półlitrówką;
C.lm. półlitrówkom
półmetek półmetkiem; półmetków, półmetkom
pół miliona
półminutowy
półmisek półmiskiem; półmisków, półmiskom
półmrok półmrokiem
półnagi; półnadzy
pół na pół
Północ a. północ (obszar geograficzno-kulturalny): na północy Włoch, ale: bogata Północ i biedne Południe
północ (strona świata – skrót: płn.) północą
północnoamerykański
północnoatlantycki
północnoeuropejski
północno-wschodni
północno-wschodnio-europejski
północny (skrót: płn.)
północny wschód północnym wschodem
północo-wschodni
północo-wschód północo-wschodem
półnuta półnutę, N. półnutą; C.lm. półnutom
półobrót półobrotem; półobrotów, półobrotom
półokrąg półokręgiem; półokręgów, półokręgom
półokrągły
półpełny

pragmatyzm

półpiętro półpiętrem, półpiętrze; półpiętrom
pół-Polak pół-Polakiem, ale: pół Polak,
pół Włoch
półprawda półprawdę, N. półprawdą;
C.lm. półprawdom, ale: pół prawda, pół
kłamstwo
półprodukt półproduktem; półproduktów, półproduktom
półprosta półprostą, N. półprostą; C.lm.
półprostym
półprzewodnik półprzewodnikiem; półprzewodników, półprzewodnikom
półprzytomny; półprzytomni
półrocze półroczem; półroczom
półserio, ale: pół żartem, pół serio
pół-Słowianin pół-Słowianinem, ale: pół
Słowianin, pół Germanin
półsłówko półsłówkiem; półsłówkom
półśrodek półśrodkiem; półśrodków, półśrodkom
półświatek półświatkiem; półświatków,
półświatkom
półtłusty, ale: pół tłusty, pół chudy
półton półtonem; półtonów, półtonom
półtora (np. kilograma)
półtoragodzinny
półtorakilogramowy
półtora raza
półtoraroczny
półtorej (np. szklanki)
półtusza półtuszę, N. półtuszą; C.lm. półtuszom
półwiecze półwieczem; półwieczom
półwysep półwyspem; półwyspów, półwyspom (skrót: płw.)
półżartem, ale: pół żartem, pół serio
półżywy; półżywi
póty
później
później by (np. poszedł)
późniejszy; późniejsi

późno
późno dojrzewający
późnogotycki; późnogotyccy
późnojesienny
późnonocny
późnoromantyczny; późnoromantyczni
późnoromański; późnoromańscy
późnośredniowieczny; późnośredniowieczni
późnowieczorny
późnowiosenny
późny
ppanc. (pułk pancerny; przeciwpancerny)
ppłk (podpułkownik)
ppor. (podporucznik)
ppoż. (przeciwpożarowy)
PPR (Polska Partia Robotnicza) ndm
a. PPR-u, PPR-ze
PPR-owiec PPR-owcem; PPR-owców,
PPR-owcom a. pepeerowiec
PPR-owski a. pepeerowski
PPS (Polska Partia Socjalistyczna) PPS-em, PPS-ie
prababcia prababci, prababcię, N. prababcią; prababć a. prababci, C.lm. prababciom
prababka prababkę, N. prababką; C.lm.
prababkom
pracodawca pracodawcę, N. pracodawcą;
pracodawcy, pracodawców, C.lm. pracodawcom
pracoholik pracoholikiem; pracoholików,
pracoholikom
praczłowiek praczłowiekiem; praludzie,
praludzi, praludziom
pradawny; pradawni
pradziad pradziadem; pradziadów, pradziadom
pradzieje pradziejów, pradziejom
Praga Pragę, Pragą
prażanin; prażanka; praski
pragmatyzm pragmatyzmem, pragmatyzmie
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pragnąć

pragnąć pragnę, pragną; pragnął, pragnęła,
pragnęli
praindoeuropejski
prajęzyk prajęzykiem; prajęzykom, prajęzyków
praktykant praktykantem, praktykancie;
praktykantów, praktykantom
praludzie praludzi, praludziom
praojciec praojcem; praojców, praojcom
prapoczątek prapoczątkiem; prapoczątków, prapoczątkom
praprababka praprababkę, N. praprababką; C.lm. praprababkom
prapremiera prapremierze, prapremierę,
N. prapremierą; C.lm. prapremierom
praprzodek praprzodkiem; praprzodków,
praprzodkom
praprzyczyna praprzyczynę, praprzyczyną
prarodzice prarodziców, prarodzicom
prastary
prawdomówny; prawdomówni
prawdopodobieństwo prawdopodobieństwem
prawdopodobnie
prawdopodobny; prawdopodobni
prawdziwek prawdziwkiem; prawdziwków, prawdziwkom
prawie by
prawie że
prawnuk prawnukiem; prawnuków, prawnukom
prawny; prawni
prawobrzeżny
prawodawstwo prawodawstwem
prawomocny; prawomocni
prawomyślny; prawomyślni
praworęczny; praworęczni
praworęki; praworęcy
praworządny; praworządni
prawoskrętny
prawoskrzydłowy; prawoskrzydłowi
prawosławny; prawosławni

206

prawowierny; prawowierni
prawowity; prawowici
prawybory prawyborów, prawyborom
prawykonanie prawykonaniem; prawykonaniom
prażyć prażę, prażą; praż
prażynka prażynkę, N. prażynką; C.lm.
prażynkom
prąd prądem; prądów, prądom
prątek prątkiem; prątków, prątkom
prążek prążkiem; prążków, prążkom
prążkowany
preambuła preambule, preambułę, N. preambułą; C.lm. preambułom
precedens precedensem, precedensie; precedensów, precedensom
precjoza precjozów, precjozom
precyzja precyzji, precyzję, precyzją
predestynacja predestynacji, predestynację, predestynacją
predestynować predestynuje, predestynują
predyspozycja predyspozycji, predyspozycję, N. predyspozycją; predyspozycji,
C.lm. predyspozycjom
prefekt prefektem; prefektów,
prefektom
prefektura prefekturze, prefekturę, N. prefekturą; C.lm. prefekturom
preferencja preferencji, preferencję, N. preferencją; preferencji, C.lm. preferencjom
prefiks prefiksem; prefiksów, prefiksom
prehistoria prehistorii, prehistorię, prehistorią
prehistoryczny; prehistoryczni
prekursor prekursorem, prekursorze; prekursorów, prekursorom
prekursorstwo prekursorstwem
prelegent prelegentem, prelegencie; prelegentów, prelegentom
prelekcja prelekcji, prelekcję, N. prelekcją;
prelekcji, C.lm. prelekcjom

procesja

preliminarz preliminarzem; preliminarzom
preludium lp. ndm; preludia, preludiów,
preludiom
premia premii, premię, N. premią; premii,
C.lm. premiom
premier premiera, premierze; premierów,
premierom
premiera premierze, premierę, N. premierą; C.lm. premierom
premierostwo (urząd premiera) premierostwem
premierostwo (premier z żoną) premierostwem
prenatalny
preparacja preparacji, preparację, N. preparacją; preparacji, C.lm. preparacjom
preria prerii, prerię, N. prerią; prerii, C.lm.
preriom
preromantyzm preromantyzmem, preromantyzmie
presja presji, presję, presją
Presley (Elvis) Elvisem Presleyem, o Elvisie Presleyu
pressing pressingiem
prestidigitator prestidigitatorze; prestidigitatorów, prestidigitatorom
prestiż prestiżem
pretekst pretekstem
pretendent pretendentem, pretendencie;
pretendentów, pretendentom
pretensja pretensji, pretensję, N. pretensją;
pretensji, C.lm. pretensjom
prewencja prewencji, prewencję, N. prewencją; prewencji, C.lm. prewencjom
prez. (prezydent; prezes)
prezbiterium lp. ndm; prezbiteria, prezbiteriów, prezbiteriom
prezencja prezencji, prezencję, prezencją
prezent prezentem, prezencie; prezentów,
prezentom
prezenter prezenterem, prezenterze; prezenterów, prezenterom

prezes prezesem; prezesów, prezesom
prezesura prezesurze, prezesurę, prezesurą
prezydent prezydentem, prezydencie; prezydentów, prezydentom
prezydialny; prezydialni
prezydium lp. ndm; prezydia, prezydiów,
prezydium
pręcik pręcikiem; pręcików, pręcikom
prędki; prędcy
prędkościomierz prędkościomierzem;
prędkościomierzom
prędkość prędkości, prędkością
pręga pręgę, N. pręgą; C.lm. pręgom
pręgierz pręgierzem; pręgierzy a. pręgierzów, pręgierzom
pręt prętem; prętów, prętom
prężny; prężni
prężyć się prężę się, prężą się; pręż się
prima aprilis ndm
primabalerina primabalerinę, N. primabaleriną; C.lm. primabalerinom
primadonna primadonnę, N. primadonną; C.lm. primadonnom
priorytet priorytetem; priorytetów, priorytetom
PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) ndm
a. PRL-em PRL-owski a. peerelowski
proamerykański; proamerykańscy
probierz probierzem; probierzom
probostwo probostwem; probostwom
proboszcz proboszczem; proboszczów,
proboszczom
probówka probówkę, N. probówką; C.lm.
probówkom
proc. (procent)
procedura procedurze, procedurę, N. procedurą; C.lm. procedurom
procent (kwota od kapitału) procentem,
procencie; procentów, procentom
procent (setna część) procentem, procencie
procesja procesji, procesję, N. procesją;
procesji, C.lm. procesjom
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proch

proch prochem; prochów, prochom
prodiż prodiżem; prodiży a. prodiżów,
prodiżom
producent producentem, producencie;
producentów, producentom
produkcja produkcji, produkcję, produkcją
produkt produktem; produktów, produktom
prodziekan prodziekanem; prodziekanów,
prodziekanom
prof. (profesor)
profesja profesji, profesję, N. profesją; profesji, C.lm. profesjom
profesjonalizm profesjonalizmem, profesjonalizmie
profesor profesorem, profesorze; profesorów, profesorom (skrót: prof.)
profesorostwo (profesor z żoną) profesorostwem
profesura profesurze, profesurę, profesurą
profilaktyka profilaktykę, profilaktyką
profit profitem; profitów, profitom
pro forma (dla pozoru)
prognostyczny
prognoza prognozę, N. prognozą; C.lm.
prognozom
progres progresem
progresja progresji, progresję, N. progresją; progresji, C.lm. progresjom
prohibicja prohibicji, prohibicję, prohibicją
pro i contra a. pro i kontra
projekcja projekcji, projekcję, N. projekcją; projekcji, C.lm. projekcjom
projekt projektem; projektów, projektom
projektodawca projektodawcę, N. projektodawcą; projektodawców, C.lm. projektodawcom
prokatolicki; prokatoliccy
proklamacja proklamacji, proklamację,
N. proklamacją; proklamacji, C.lm. proklamacjom

208

prokreacja prokreacji, prokreację, N. prokreacją; prokreacji, C.lm. prokreacjom
prokuratura prokuraturze, prokuraturę,
N. prokuraturą; C.lm. prokuraturom
proletariat proletariatem
proletariusz proletariuszem; proletariuszom
prolog prologiem; prologów, prologom
prolongata prolongatę, N. prolongatą;
C.lm. prolongatom
pro memoria (dla pamięci)
prometeizm prometeizmem, prometeizmie
prometejski; prometejscy
promieniotwórczy
promil promilem; promile, promili, promilom a. promille ndm
prominent prominentem, prominencie;
prominentów, prominentom
promocja promocji, promocję, N. promocją; promocji, C.lm. promocjom
propaganda propagandzie, propagandę,
propagandą
propagandysta propagandystę, N. propagandystą; propagandystów, C.lm. propagandystom a. zob. propagandzista
propagandzista propagandzistę, N. propagandzistą; propagandzistów, C.lm. propagandzistom a. zob. propagandysta
propagator propagatorem, propagatorze;
propagatorów, propagatorom
propedeutyczny
propedeutyka propedeutykę, propedeutyką
propolski; propolscy
proporcja proporcji, proporcję, N. proporcją; proporcji, C.lm. proporcjom
proporcjonalny; proporcjonalni
proporzec proporcem; proporców, proporcom
propozycja propozycji, propozycję, N. propozycją; propozycji, C.lm. propozycjom

próżniak

pro publico bono (dla dobra ogółu)
prorektor prorektorem, prorektorze; prorektorów, prorektorom
proroctwo proroctwem; proroctwom
prorok prorokiem; proroków, prorokom
prosektorium lp. ndm; prosektoria, prosektoriów, prosektoriom
proseminarium lp. ndm; proseminaria,
proseminariów, proseminariom
prosiątko prosiątkiem; prosiątkom
prosię prosięcia, prosięciem; prosięta, prosiąt, prosiętom
prostoduszny; prostoduszni
prostokąt prostokątem; prostokątów, prostokątom
prostolinijny; prostolinijni
prostoliniowy
prostopadłościan prostopadłościanem;
prostopadłościanów, prostopadłościanom
prostopadłościenny
prostopadły
prostytucja prostytucji, prostytucję, prostytucją
prośba prośbę, N. prośbą; próśb, C.lm.
prośbom
protekcja protekcji, protekcję, N. protekcją; protekcji, C.lm. protekcjom
protekcjonizm protekcjonizmem, protekcjonizmie
protest song protest songiem; protest songów, protest songom
proteza protezę, N. protezą; C.lm. protezom
protokolarny
protokolant protokolantem, protokolancie; protokolantów, protokolantom a. zob.
protokólant
protokołować 1.lp. protokołuję, 3.lp. protokołuje, protokołują a. zob. protokółować
protokólant protokólantem, protokólancie; protokólantów, protokólantom a. zob.
protokolant

protokół protokołem a. protokółem;
protokołów a. protokółów, protokołom
a. protokółom
protokółować 1.lp. protokółuję, 3.lp. protokółuje, protokółują a. zob. protokołować
protoplasta protoplastę, N. protoplastą;
protoplastów, C.lm. protoplastom
prototyp prototypem; prototypów, prototypom
Proust (Marcel) Marcelem Proustem, Marcelu Prouście
prowiant prowiantem, prowiancie
prowincja prowincji, prowincję, N. prowincją; prowincji, C.lm. prowincjom
prowincjonalizm prowincjonalizmem,
prowincjonalizmie
prowitamina prowitaminę, N. prowitaminą; C.lm. prowitaminom
prowizja prowizji, prowizję, N. prowizją;
prowizji, C.lm. prowizjom
prowokacja prowokacji, prowokację,
N. prowokacją; prowokacji, C.lm. prowokacjom
prozachodni
prozaiczny
prozaik prozaikiem; prozaików, prozaikom
próba próbę, N. próbą; prób, C.lm. próbom
próbka próbkę, N. próbką; C.lm. próbkom
próchnica próchnicę, N. próchnicą; C.lm.
próchnicom
próchnieć próchnieje, próchnieją
próchno próchnem; próchnom
prócz
próg progiem; progów, progom
prószyć prószę, prószą
próżnia próżni, próżnię, N. próżnią; próżni, C.lm. próżniom
próżniactwo próżniactwem
próżniak próżniakiem; próżniaków, próżniakom
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próżno by

próżno by
próżnować 1.lp. próżnuję, 3.lp. próżnuje,
próżnują
próżny; próżni
prr a. prr!
pruć 1.lp. pruję, 3.lp. pruje, prują
pruderia pruderii, pruderię, pruderią
pruderyjny; pruderyjni
Prusy Prus, Prusom
Prusak; Prusaczka; pruski a. prusacki
prymas prymasem; prymasów, prymasom
prymasowski; prymasowscy
prymicja prymicji, prymicję, N. prymicją;
prymicji, C.lm. prymicjom
prymula prymulę, N. prymulą; prymul
a. prymuli, C.lm. prymulom
pryncypalny (główny); pryncypalni
pryncypialny (zasadniczy w postępowaniu); pryncypialni
pryncypium lp. ndm; pryncypia, pryncypiów, pryncypiom
pryszcz pryszczem; pryszczom
prysznic prysznicem; pryszniców, prysznicom
prywaciarz prywaciarzem; prywaciarzom
prywatka prywatkę, N. prywatką; C.lm.
prywatkom
prywatny
prządka prządkę, N. prządką; C.lm. prządkom
prząść przędę, przędą; przędź a. prządź;
przędłem a. prządłem, przędła, przędli
prząśniczka prząśniczkę, N. prząśniczką;
C.lm. prząśniczkom
przebaczyć przebaczę, przebaczą
przebarwienie przebarwieniem; przebarwieniom
przebicie przebiciem; przebiciom
przebieg przebiegiem; przebiegów, przebiegom
przebiegły; przebiegli
przebierać przebieram, przebierają
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przebieralnia przebieralni, przebieralnię,
N. przebieralnią; przebieralni, C.lm. przebieralniom
przebieraniec przebierańcem; przebierańców, przebierańcom
przebieżka przebieżkę, N. przebieżką; C.lm.
przebieżkom
przebiśnieg przebiśniegiem; przebiśniegów, przebiśniegom
przebłagalny
przebłysk przebłyskiem; przebłysków,
przebłyskom
przebogaty; przebogaci
przebóg!
przebój przebojem; przebojów, przebojom
przebranie przebraniem; przebraniom
przebrany; przebrani
przebranżowić przebranżowię, przebranżowią
przebrzmiały
przebrzydły; przebrzydli
przebudowa przebudowę, N. przebudową;
przebudów, C.lm. przebudowom
przebyć przebędę, przebędą; przebądź
przebywać przebywam, przebywają
przecena przecenę, przeceną
przecenić przecenię, przecenią
przechera przecherze, przecherę, N. przecherą; przecher a. przecherów, C.lm. przecherom
przechodni
przechodzień przechodniem; przechodniów, przechodniom
przechowalnia przechowalni, przechowalnię, N. przechowalnią; przechowalni,
C.lm. przechowalniom
przechrzta przechrztę, N. przechrztą;
przechrztów a. przechrzt, C.lm. przechrztom
przechył przechyłem; przechyłów, przechyłom
przechytrzyć przechytrzę, przechytrzą;
przechytrz

przedłożyć

przeciąg przeciągiem; przeciągów, przeciągom
przeciążenie przeciążeniem
przeciek przeciekiem; przecieków, przeciekom
przecier przecierem przecierze; przecierów, przecierom
przecież
przecieżby
przecięcie przecięciem; przecięciom
przeciętna przeciętną, N. przeciętną; C.lm.
przeciętnym
przecinak przecinakiem; przecinaków,
przecinakom
przecinek przecinkiem; przecinków, przecinkom
przeciskać się przeciskam się, przeciskają
się
przeciw
przeciwalergiczny
przeciwartyleryjski
przeciwbakteryjny
przeciwbólowy
przeciwciało przeciwciałem; przeciwciałom
przeciwczołgowy
przeciwdeszczowy
przeciwgorączkowy
przeciwgruźliczy
przeciwgrzybiczny
przeciwieństwo przeciwieństwem; przeciwieństwom
przeciwko
przeciwległy
przeciwlotniczy
przeciwmgielny a. przeciwmgłowy
przeciwnatarcie przeciwnatarciem; przeciwnatarciom
przeciwnik przeciwnikiem; przeciwników,
przeciwnikom
przeciwność przeciwności, N. przeciwnością; przeciwności, C.lm. przeciwnościom

przeciwny; przeciwni
przeciwpancerny (skrót: ppanc.)
przeciwpowodziowy
przeciwpożarowy (skrót: ppoż.)
przeciwprostokątna przeciwprostokątną,
N. przeciwprostokątną; C.lm. przeciwprostokątnym
przeciwsłoneczny
przeciwstawić się przeciwstawię się, przeciwstawią się; przeciwstaw się
przeciwstawny
przeciwuczuleniowy
przeciwwaga przeciwwagę, N. przeciwwagą; C.lm. przeciwwagom
przeciwwskazanie przeciwwskazaniem;
przeciwwskazaniom
przeczący
przecznica przecznicę, N. przecznicą; C.lm.
przecznicom
przeczucie przeczuciem; przeczuciom
przeczulony; przeczuleni
przeczuwać przeczuwam, przeczuwają
przeczyć przeczę, przecz
przeć prę, przesz, prą
przed
przedawnienie przedawnieniem
przedbieg przedbiegiem; przedbiegów,
przedbiegom
przed czasem
przeddzień tylko: w przededniu
przede dniem
przedemerytalny
przede mną
przede mnie
przedeń (przed niego)
przede wszystkim
przedgórze przedgórzem; przedgórzom
przedhistoryczny
przedimek przedimkiem; przedimków
przedkładać przedkładam, przedkładają
przed laty
przedłożyć przedłożę, przedłożą; przedłóż
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przedłużacz

przedłużacz przedłużaczem; przedłużaczom
przedłużyć przedłużę, przedłużą; przedłuż
przedmałżeński
przedmaturalny
przedmecz przedmeczem; przedmeczów,
przedmeczom
przedmieście przedmieściem; przedmieściom
przedmiot przedmiotem; przedmiotów,
przedmiotom
przedmówca przedmówcę, N. przedmówcą; przedmówców, C.lm. przedmówcom
przedmurze przedmurzem; przedmurzom
przedni
przedniojęzykowo-dziąsłowy
przedniojęzykowo-zębowy
przednówek przednówkiem
przed obiadem
przedobiedni
przedolimpijski
przedostać się przedostanę się, przedostaną się
przedostatni
przedpłata przedpłatę, N. przedpłatą; C.lm.
przedpłatom
przedpokój przedpokojem; przedpokoi
a. przedpokojów, przedpokojom
przedpole przedpolem; przedpoli, przedpolom
przedpołudnie przedpołudniem; przedpołudni, przedpołudniom
przed południem
przedpołudniowy
przed pół rokiem
przed półwiekiem (od: półwiek)
przed pół wiekiem
przedramię przedramieniem; przedramionom
przedrostek przedrostkiem; przedrostków,
przedrostkom
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przedrozbiorowy
przedruk przedrukiem; przedruków, przedrukom
przedrzeźniać przedrzeźniam, przedrzeźniają
przed siebie
przedsiębiorca przedsiębiorcę, N. przedsiębiorcą; przedsiębiorców, C.lm. przedsiębiorcom
przedsiębiorstwo przedsiębiorstwem;
przedsiębiorstwom
przedsiębrać przedsiębiorę, przedsiębierzesz, przedsiębiorą; przedsiębierz
przedsięwziąć przedsięwezmę, przedsięwezmą; przedsięweźmijcie; przedsięwziął,
przedsięwzięła, przedsięwzięli; przedsięwziąwszy; przedsięwzięty
przedsionek przedsionkiem; przedsionków, przedsionkom
przedsmak przedsmakiem; przedsmaków,
przedsmakom
przedsprzedaż N. przedsprzedażą; C.lm.
przedsprzedażom
przedstawicielstwo przedstawicielstwem;
przedstawicielstwom
przedstawienie przedstawieniem; przedstawieniom
przedszkolak przedszkolakiem; przedszkolaków, przedszkolakom
przedszkole przedszkolem; przedszkoli,
przedszkolom
przedśmiertny
przedświąteczny
przedświt przedświtem; przedświtów,
przedświtom
przedtem (dawniej)
przed tym (np. domem)
przedwczesny
przedwcześnie
przedwczoraj
przedwczorajszy
przedwieczorny

przekonywający

przedwiosenny
przedwiośnie przedwiośniem; przedwiośni, przedwiośniom
przedwojenny
przed wojną
przedwstępny
przedwyborczy
przedział przedziałem; przedziałów, przedziałom
przedziałek przedziałkiem; przedziałków,
przedziałkom
przedzielić przedzielę, przedzielą
przedzierać przedzieram, przedzierają
przedzierzgnąć się przedzierzgnę się, przedzierzgną się; przedzierzgnął się, przedzierzgnęła się, przedzierzgnęli się; przedzierzgnąwszy się
przedziurawić przedziurawię, przedziurawią; przedziuraw
przedziwny; przedziwni
przegięcie przegięciem; przegięciom
przegląd przeglądu, przeglądzie; przeglądów
przegniły
przegroda przegrodę, N. przegrodą; przegród, C.lm. przegrodom
przegródka przegródką, N. przegródką;
C.lm. przegródkom
przegryźć przegryzę, przegryzą; przegryź
przegub przegubem; przegubów, przegubom
przegubowiec przegubowcem; przegubowców, przegubowcom
przejaskrawiać przejaskrawiam, przejaskrawiają
przejaśniać się przejaśnia się
przejaśnienie przejaśnieniem; przejaśnieniom
przejaw przejawem; przejawów, przejawom
przejazd przejazdem, przejeździe; przejazdów, przejazdom

przejażdżka przejażdżkę, N. przejażdżką;
C.lm. przejażdżkom
przejąć przejmę, przejmą; przejął, przejęła,
przejęli; przejąwszy, przejęty
przejezdny
przejeżdżać przejeżdżam, przejeżdżają
przejęty; przejęci
przejęzyczyć się przejęzyczę się, przejęzyczą się
przejmujący
przejrzały
przejrzysty
przejście przejściem; przejściom
przejść przejdę, przejdą; przejdź
przekaz przekazem; przekazów, przekazom
przekaźnik przekaźnikiem; przekaźników,
przekaźnikom
przekąska przekąskę, N. przekąską; C.lm.
przekąskom
przekątna przekątną, N. przekątną; C.lm.
przekątnym
przekląć przeklnę, przeklną; przeklął,
przeklęła, przeklęli; przekląwszy; przeklęty
przekleństwo przekleństwem; przekleństwom
przekład przekładem; przekładów, przekładom
przekładnia przekładni, przekładnię,
N. przekładnią; przekładni, C.lm. przekładniom
przekomarzać się przekomarzam się,
przekomarzają się
przekonać się przekonam się, przekonają
się
przekonanie przekonaniem; przekonaniom
przekonujący a. przekonywający
przekonywać 1.lp. przekonuję a. przekonywam, 3.lp. przekonuje a. przekonywa,
przekonują a. przekonywają
przekonywający a. przekonujący
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przekop

przekop przekopem; przekopów, przekopom
przekora przekorze, przekorę, przekorą
przekorny; przekorni
przekór: na przekór
przekraczać przekraczam, przekraczają
przekręt przekrętem; przekrętów, przekrętom
przekrój przekrojem; przekrojów a. przekroi, przekrojom
przekrwienie przekrwieniem; przekrwieniom
przekrwiony
przekrzykiwać 1.lp. przekrzykuję, 3.lp.
przekrzykuje, przekrzykują
przekształcenie przekształceniem; przekształceniom
przekupka przekupkę, N. przekupką; C.lm.
przekupkom
przekupstwo przekupstwem; przekupstwom
przekwitnąć przekwitnie, przekwitną; przekwitł a. przekwitnął, przekwitła a. przekwitnęła, przekwitnęli a. przekwitli; przekwitłszy
a. przekwitnąwszy
przekwitnięty
przelatywać 1.lp. przelatuję, 3.lp. przelatuje, przelatują
przelew przelewem; przelewów, przelewom
przelewki przelewek: to nie przelewki
przelęknąć się przelęknę się, przelękną
się; przeląkł się, przelękła się, przelękli
się; przeląkłszy się
przelicznik przelicznikiem; przeliczników,
przelicznikom
przelot przelotem; przelotów, przelotom
przelotny
przeludnienie
przeludniony
przeładunek przeładunkiem; przeładunków, przeładunkom
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przełaj przełajem; przełajów, przełajom
przełajowiec przełajowcem; przełajowców,
przełajowcom
przełęcz N. przełęczą; C.lm. przełęczom
przełknąć przełknę, przełkną; przełknął,
przełknęła, przełknęli; przełknąwszy;
przełknięty
przełom przełomem; przełomów, przełomom
przełożony przełożonemu; przełożonych,
przełożonym
przełożyć przełożę, przełożą; przełóż
przełyk przełykiem; przełyków, przełykom
przemakać przemakam, przemakają
przemarsz przemarszem; przemarszów,
przemarszom
przemarznąć przemarznę, przemarzną;
przemarzł a. przemarznął, przemarzła,
przemarzli
przemawiać przemawiam, przemawiają
przemądrzały; przemądrzali
przemiał przemiałem
przemiana przemianę, N. przemianą;
C.lm. przemianom
przemienny
przemieszczać się przemieszczam się,
przemieszczają się
przemieścić przemieszczę, przemieszczą
przemoc przemocą
przemoknięty; przemoknięci
przemowa przemowę, N. przemową; przemów, C.lm. przemowom
przemożny
przemóc się przemogę się, przemożesz się,
przemogą się; przemóż się
przemówić przemówię, przemówią; przemów
przemówienie przemówieniem; przemówieniom
przemycić przemycę, przemycą
Przemysław Przemysławem; Przemysławów, Przemysławom

przerost

przemysłowiec przemysłowcem; przemysłowców, przemysłowcom
przemysłowo-handlowy (przemysłowy
i handlowy)
przemysłowo-rolniczy (przemysłowy
i rolniczy)
Przemyśl Przemyślem
przemyślanin; przemyślanka; przemyski
Przemyślida Przemyślidę, Przemyślidę;
Przemyślidów, Przemyślidom
przemyślny; przemyślni
przemyt przemytem
przemytnik przemytnikiem; przemytników, przemytnikom
przenajświętszy
przenigdy
przenikliwy; przenikliwi
przenosić przenoszę, przenoszą
przenośnia przenośni, przenośnię, N. przenośnią; przenośni, C.lm. przenośniom
przenośny
przeobrazić przeobrażę, przeobrażą; przeobraź
przeoczyć przeoczę, przeoczą
przeokropny; przeokropni
przeor przeorem, przeorze; przeorów,
przeorom
przepadać przepadam, przepadają
przepadek przepadkiem; przepadków,
przepadkom
przepastny
przepaścisty
przepaść przepaści, N. przepaścią; przepaści, C.lm. przepaściom
przepaść (zginąć) przepadnę, przepadną
przepierzenie przepierzeniem; przepierzeniom
przepiękny; przepiękni
przepijać przepijam, przepijają
przepiórczy
przepiórka przepiórkę, N. przepiórką;
C.lm. przepiórkom

przepis przepisem; przepisów, przepisom
przepływ przepływem; przepływów, przepływom
przepływać przepływam, przepływają
przepocić przepocę, przepocą
przepoić przepoję, przepoisz, przepoją
przepojony (czymś)
przepołowić przepołowię, przepołowią;
przepołów
przepona przeponę, N. przeponą; C.lm.
przeponom
przepowiednia przepowiedni, przepowiednię, N. przepowiednią; przepowiedni,
C.lm. przepowiedniom
przepracowany; przepracowani
przepraszać przepraszam, przepraszają
przeprawa przeprawę, N. przeprawą; C.lm.
przeprawom
przeprawić się przeprawię się, przeprawią
się; przepraw się
przeprosić przeproszę, przeproszą
przepuklina przepuklinę, N. przepukliną;
C.lm. przepuklinom
przepuszczalny
przepuścić przepuszczę, przepuszczą
przepych przepychem
przepychać przepycham, przepychają
przepychanka przepychankę, N. przepychanką; C.lm. przepychankom
przepyszny
przerabiać przerabiam, przerabiają
przerazić przerażę, przerażą; przeraź
przeraźliwy
przerażać przerażam, przerażają
przerażający
przerdzewiały
przerębel przeręblem; przerębli, przeręblom a. zob. przerębla
przerębla przerębli, przeręblę, N. przeręblą; przerębel a. przerębli, C.lm. przeręblom a. zob. przerębel
przerost przerostem; przerostów, przerostom
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przerób

przerób przerobem
przeróbka przeróbkę, N. przeróbką; C.lm.
przeróbkom
przeróżny; przeróżni
przerwa przerwę, N. przerwą; C.lm. przerwom
przerwać przerwę, przerwie
przerywacz przerywaczem; przerywaczom
przerywać przerywam, przerywają
przerywnik przerywnikiem; przerywników, przerywnikom
przerznąć przerznę, przerzną; przerznął,
przerznęła, przerznęli; przerznąwszy;
przerznięty a. zob. przerżnąć
przerzut przerzutem; przerzutów, przerzutom
przerzutka przerzutkę, N. przerzutką;
C.lm. przerzutkom
przerzynać przerzynam, przerzynają
przerżnąć przerżnę, przerżną; przerżnął,
przerżnęła, przerżnęli; przerżnąwszy;
przerżnięty a. przerznąć
przesada przesadę, przesadą
przesąd przesądem; przesądów, przesądom
przesiadka przesiadkę, N. przesiadką;
C.lm. przesiadkom
przesiedlić przesiedlę, przesiedlą
przesieka przesiekę, N. przesieką; C.lm.
przesiekom
przesilenie przesileniem; przesileniom
przeskok przeskokiem; przeskoków, przeskokom
przesłaniać przesłaniam, przesłaniają
przesłanie przesłaniem; przesłaniom
przesłona przesłonę, N. przesłoną; C.lm.
przesłonom
przesmyk przesmykiem; przesmyków,
przesmykom
przestać (skończyć) przestanę, przestaną
przestać (stać przez jakiś czas) przestoję,
przestoisz, przestoją; przestój
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przestarzały; przestarzali
przestawiać przestawiam, przestawiają
przestępca przestępcę, N. przestępcą;
przestępców, C.lm. przestępcom
przestępny
przestępować 1.lp. przestępuję, 3.lp. przestępuje, przestępują
przestępstwo przestępstwem; przestępstwom
przestój przestojem; przestojów a. przestoi, przestojom
przestrach przestrachem
przestraszyć przestraszę, przestraszą
przestroga przestrogę, N. przestrogą;
przestróg, C.lm. przestrogom
przestronny
przestrzał przestrzałem
przestrzec przestrzegę, przestrzeżesz;
przestrzeż
przestrzegać przestrzegam, przestrzegają
przestrzenny
przestrzeń przestrzeni, N. przestrzenią;
przestrzeni, C.lm. przestrzeniom
przestworze przestworzem; przestworzom
przestwór przestworem, przestworze;
przestworom
przestygły
przesunięcie przesunięciem; przesunięciom
przesychać przesycham, przesychają
przesympatyczny; przesympatyczni
przesypiać przesypiam, przesypiają
przesyt przesytem
przeszczep przeszczepem; przeszczepów,
przeszczepom
przeszkadzać przeszkadzam, przeszkadzają
przeszkoda przeszkodę, N. przeszkodą;
przeszkód, C.lm. przeszkodom
przeszkodzić przeszkodzę, przeszkodzą;
przeszkodź
przeszłość przeszłości, przeszłością
przeszło

przezorny

przeszłomiesięczny
przeszłoroczny
przeszły
przeszpiegi przeszpiegów, przeszpiegom
prześcieradło prześcieradłem; prześcieradłom
prześcignąć prześcignę, prześcigną; prześcignął, prześcignęła, prześcignęli; prześcignąwszy; prześcignięty
prześladowany; prześladowani
prześladowca prześladowcę, N. prześladowcą; prześladowców, C.lm. prześladowcom
prześliczny; prześliczni
prześlizgnąć się prześlizgnę się, prześlizgną się; prześlizgnął się, prześlizgnęła się,
prześlizgnęli się; prześlizgnąwszy się a. zob.
prześliznąć się
prześliznąć się prześliznę się, prześlizną
się; prześliznął się, prześliznęła się, prześliznęli się; prześliznąwszy się a. zob. prześlizgnąć się
prześmieszny; prześmieszni
prześmiewca prześmiewcę, N. prześmiewcą; prześmiewców, C.lm. prześmiewcom
przeświadczenie przeświadczeniem; przeświadczeniom
prześwietlić prześwietlę, prześwietlą
prześwit prześwitem; prześwitów, prześwitom
prześwitywać prześwituje, prześwitują
przetarg przetargiem; przetargów, przetargom
przetkać przetkam, przetkają
przeto
przetwór przetworem, przetworze; przetworów, przetworom
przetwórstwo przetwórstwem
przeuroczy
przewaga przewagę, przewagą
przeważnie
przeważyć przeważę, przeważą; przeważ

przewężenie przewężeniem; przewężeniom
przewidujący
przewidzieć przewidzę, przewidzą; przewidź
przewielebny; przewielebni
przewiew przewiewem; przewiewów, przewiewom
przewiewny
przewlekły
przewodni
przewodnictwo przewodnictwem
przewodniczący przewodniczącym; przewodniczących
przewodnik przewodnikiem; przewodników, przewodnikom
przewodzić przewodzę, przewodzą; przewódź
przewoźnik przewoźnikiem; przewoźników, przewoźnikom
przewód przewodem; przewodów, przewodom
przewóz przewozem; przewozów, przewozom
przewrażliwiony; przewrażliwieni
przewrotka przewrotkę, N. przewrotką;
C.lm. przewrotkom
przewrotny; przewrotni
przewrót przewrotem; przewrotów, przewrotom
przewspaniały; przewspaniali
przewyższyć przewyższę, przewyższą
przez
przez co
przeze mnie
przezeń (przez niego)
przezierać przezieram, przezierają
przeziębić się przeziębię się, przeziębią
się; przezięb się
przeznaczenie przeznaczeniem; przeznaczeniom
przezorny; przezorni
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przezrocze

przezrocze przezroczem; przezroczom
a. zob. przeźrocze
przezroczysty a. przeźroczysty
przez to
przezwisko przezwiskiem; przezwiskom
przezwyciężyć przezwyciężę, przezwyciężą; przezwycięż
przezywać przezywam, przezywają
przeźrocze przeźroczem; przeźroczom
a. zob. przezrocze
przeżarty
przeżegnać się przeżegnam się, przeżegnają się
przeżuć 1.lp. przeżuję, 3.lp. przeżuje, przeżują
przeżuwać przeżuwam, przeżuwają
przeżycie przeżyciem; przeżyciom
przeżytek przeżytkiem; przeżytków, przeżytkom
przędza przędzę, N. przędzą; C.lm. przędzom
przędzalnia przędzalni, przędzalnię; przędzalni a. przędzalń, przędzalniom
przędziony a. przędzony
przęsło przęsłem; przęsłom
przodek przodkiem; przodków, przodkom
przodownik przodownikiem; przodowników, przodownikom
przód przodem; przodów, przodom
prztyczek prztyczkiem; prztyczków,
prztyczkom
przybity; przybici
przybliżony
przybliżyć przybliżę, przybliżą; przybliż
przybłęda przybłędę, N. przybłędą; przybłędów a. przybłęd, C.lm. przybłędom
przyboczny; przyboczni
przybornik przybornikiem; przyborników, przybornikom
przybój przybojem; przybojów, przybojom
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przybór przyborem, przyborze; przyborów, przyborom
przybrany; przybrani
przybrzeżny
przybudówka przybudówkę, N. przybudówką; C.lm. przybudówkom
przybyły; przybyli
przybysz przybyszem; przybyszów a. przybyszy, przybyszom
przybytek przybytkiem; przybytków, przybytkom
przybywać przybywam, przybywają
przychodnia przychodni, przychodnię,
N. przychodnią; przychodni, C.lm. przychodniom
przychód przychodem; przychodów, przychodom
przychylny; przychylni
przyciasny
przyciąganie przyciąganiem; przyciąganiom
przyciężki; przyciężcy
przycisk przyciskiem; przycisków, przyciskom
przyczajony; przyczajeni
przyczepa przyczepę, N. przyczepą; C.lm.
przyczepom
przyczółek przyczółkiem; przyczółków,
przyczółkom
przy czym
przy czym by
przyczyna przyczynę, N. przyczyną; C.lm.
przyczynom
przyczynek przyczynkiem; przyczynków,
przyczynkom
przydatny; przydatni
przydawka przydawkę, N. przydawką;
C.lm. przydawkom
przydługi
przydrożny
przyduszony; przyduszeni
przydział przydziałem; przydziałów, przydziałom

przymiot

przygłuchy; przygłusi
przygłup przygłupem; przygłupów, przygłupom
przygłupi
przygnębienie
przygnębiony; przygnębieni
przygoda przygodę, N. przygodą; przygód,
C.lm. przygodom
przygotowawczy
przygotowywać 1.lp. przygotowuję, 3.lp.
przygotowuje, przygotowują
przygraniczny
przygrywka przygrywkę, N. przygrywką;
C.lm. przygrywkom
przygrzewać przygrzewam, przygrzewają
przygwoździć przygwożdżę, przygwoździsz, przygwożdżą; przygwoźdź a. przygwóźdź
przyholować 1.lp. przyholuję, 3.lp. przyholuje, przyholują
przyimek przyimkiem; przyimków, przyimkom
przyjaciel przyjacielem; przyjaciół, przyjaciołom, przyjaciółmi
przyjaciółka przyjaciółkę, N. przyjaciółką;
C.lm. przyjaciółkom
przyjazd przyjazdu, przyjeździe; przyjazdów, przyjazdom
przyjaźnić się przyjaźnię się, przyjaźnią się
przyjaźń przyjaźni, N. przyjaźnią; przyjaźni, C.lm. przyjaźniom
przyjąć przyjmę, przyjmą; przyjął, przyjęła, przyjęli; przyjąwszy; przyjęty
przyjemny; przyjemni
przyjezdny; przyjezdni
przyjeżdżać przyjeżdżam, przyjeżdżają
przyjęcie przyjęciem; przyjęciom
przyjrzeć się przyjrzę się, przyjrzą się;
przyjść przyjdę, przyjdą; przyjdź
przykazanie przykazaniem; przykazaniom
przykład przykładem; przykładów, przykładom

przykładny; przykładni
przykro
przykrość przykrości, N. przykrością;
przykrości, C.lm. przykrościom
przykry; przykrzy
przykrycie przykryciem; przykryciom
przykrywka przykrywkę, N. przykrywką;
C.lm. przykrywkom
przykrzyć się przykrzy się, przykrzą się
przykusy
przykusztykać przykusztykam, przykusztykają a. zob. przykuśtykać
przykuwać przykuwam, przykuwają
przykuśtykać przykuśtykają a. zob. przykusztykać
przylaszczka przylaszczkę, N. przylaszczką; C.lm. przylaszczkom
przylądek przylądkiem; przylądków, przylądkom
przylegać przylegam, przylegają
przyległy
przylepiec przylepcem; przylepców, przylepcom
przylgnąć przylgnę, przylgną; przylgnął,
przylgnęła, przylgnęli; przylgnąwszy;
przylgnięty
przylot przylotem; przylotów, przylotom
przyłącze przyłączem; przyłączom
przyłbica przyłbicę, N. przyłbicą; C.lm.
przyłbicom
przyłożyć przyłożę, przyłożą; przyłóż
przymały; przymali
przymarzać przymarzam, przymarzają
przymarznąć przymarznę, przymarzniesz,
przymarzną
przymiarka przymiarkę, N. przymiarką;
C.lm. przymiarkom
przymierzać przymierzam, przymierzają
przymierze przymierzem; przymierzom
przymilać się przymilam się, przymilają się
przymiot przymiotem; przymiotów, przymiotom
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przymiotnik

przymiotnik przymiotnikiem; przymiotników, przymiotnikom
przymknąć przymknę, przymkną; przymknął, przymknęła, przymknęli; przymknąwszy; przymknięty
przymrozek przymrozkiem; przymrozków, przymrozkom
przymus przymusem; przymusów, przymusom
przymykać przymykam, przymykają
przynajmniej
przynęta przynętę, N. przynętą; C.lm. przynętom
przypadać przypada, przypadają
przypadek przypadkiem; przypadków,
przypadkom
przypadkiem
przypadkowy; przypadkowi
przypalić przypalę, przypalą
przypatrzyć się przypatrzę się, przypatrzą
się; przypatrz się
przypiecek przypieckiem; przypiecków,
przypieckom
przypis przypisem; przypisów, przypisom
przypisać 1.lp. przypiszę, 3.lp. przypisze,
przypiszą
przypłacić przypłacę, przypłacą
przypływ przypływem; przypływów, przypływom
przypochlebić się przypochlebię się, przypochlebią się; przypochleb się
przypodobać się przypodobam się, przypodobają się
przypominać przypominam, przypominają
przypomnieć przypomnę, przypomnisz,
przypomną
przy pomocy
przypowieść przypowieści, N. przypowieścią; przypowieści, C.lm. przypowieściom
przyprawa przyprawę, N. przyprawą; C.lm.
przyprawom
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przyprawić przyprawię, przyprawią; przypraw
przyprostokątna przyprostokątną, N. przyprostokątną; C.lm. przyprostokątnym
przypuszczać przypuszczam, przypuszczają
przypuszczający
przypuszczalny; przypuszczalni
przyroda przyrodę, przyrodą
przyrodni
przyrodniczy
przyrodnik przyrodnikiem; przyrodników, przyrodnikom
przyrodolecznictwo przyrodolecznictwem
przyrodzony
przyrost przyrostem; przyrostów, przyrostom
przyrostek przyrostkiem; przyrostków,
przyrostkom
przyrównywać 1.lp. przyrównuję a. przyrównywam, 3.lp. przyrównuje a. przyrównywa, przyrównują a. przyrównywają
przyrząd przyrządem; przyrządów, przyrządom
przyrządzić przyrządzę, przyrządzą; przyrządź
przyrzec przyrzeknę, przyrzekną
przyrznąć przyrznę, przyrzną; przyrznął,
przyrznęła, przyrznęli; przyrznąwszy;
przyrznięty a. zob. przyrżnąć
przyrżnąć przyrżnę, przyrżnie, przyrżną;
przyrżnął, przyrżnęła, przyrżnęli; przyrżnięty, a. zob. przyrznąć
przysadka przysadkę, N. przysadką; C.lm.
przysadkom
przysadzisty; przysadziści
przysiad przysiadem; przysiadów, przysiadom
przysiąc przysięgnę, przysięgną; przysiągł,
przysięgła, przysięgli; przysiągłszy a. zob.
przysięgnąć
przysięga przysięgę, N. przysięgą; C.lm.
przysięgom

przywara

przysięgły; przysięgli
przysięgnąć przysięgnę, przysięgną; przysiągł, przysięgła, przysięgli; przysiągłszy
a. zob. przysiąc
przysiółek przysiółkiem; przysiółków,
przysiółkom
przyskrzynić przyskrzynię, przyskrzynią
przysłona przysłonę, N. przysłoną; C.lm.
przysłonom
przysłowie przysłowiem; przysłów, przysłowiom
przysłówek przysłówkiem; przysłówków,
przysłówkom
przysłuchiwać się 1.lp. przysłuchuję się,
3.lp. przysłuchuje się, przysłuchują się
przysługa przysługę, N. przysługą; C.lm.
przysługom
przysmak przysmakiem; przysmaków,
przysmakom
przyspieszenie a. przyśpieszenie
przyspieszyć przyspieszę, przyspieszą
a. zob. przyśpieszyć
przysporzyć przysporzę, przysporzą; przysporz a. przyspórz
przysposabiać przysposabiam, przysposabiają
przysposobienie przysposobieniem
przysposobiony; przysposobieni
przyssawka przyssawkę, N. przyssawką;
C.lm. przyssawkom
przystanek przystankiem; przystanków,
przystankom
przystań przystani, N. przystanią; przystani, C.lm. przystaniom
przystawka przystawkę, N. przystawką;
C.lm. przystawkom
przystąpić przystąpię, przystąpią
przystępny; przystępni
przystoi przystało
przystojniak przystojniakiem; przystojniaków, przystojniakom
przystojny; przystojni

przystosowawczy
przystrzyc przystrzygę, przystrzyżesz;
przystrzyż
Przysucha Przysuchę, Przysuchą, Przysusze
przysuszanin; przysuszanka; przysuski
przyswajalny
przyswoić przyswoję, przyswoisz, przyswoją; przyswój
przysysać się przysysam się, przysysają się
przyszłoroczny; przyszłoroczni
przyszłościowy; przyszłościowi
przyszły; przyszli
przyszpilić przyszpilę, przyszpilą
przyszpitalny
przyśpieszenie a. przyspieszenie
przyśpieszyć przyśpieszę, przyśpieszą
a. zob. przyspieszyć
przyśpiewka przyśpiewkę, N. przyśpiewką; C.lm. przyśpiewkom
przyświecać przyświecam, przyświecają
przytakiwać 1.lp. przytakuję, 3.lp. przytakuje, przytakują
przytaknąć przytaknę, przytakną; przytaknął, przytaknęła, przytaknęli; przytaknąwszy
przytępiony
przytomny; przytomni
przytulać przytulam, przytulają
przytulić przytulę, przytulą
przytulisko przytuliskiem; przytuliskom
przytułek przytułkiem; przytułków, przytułkom
przytwierdzić przytwierdzę, przytwierdzą; przytwierdź
przytyk przytykiem; przytyków, przytykom
przy tym
przyuczyć przyuczę, przyuczą
przyuważyć przyuważę, przyuważy
przywara przywarze, przywarę, N. przywarą; C.lm. przywarom
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przywilej

przywilej przywilejem; przywilejów, przywilejom
przywitać przywitam, przywitają
przywłaszczyć przywłaszczę, przywłaszczą
przywódca przywódcę, N. przywódcą;
przywódców, C.lm. przywódcom
przywódczy
przywództwo przywództwem
przywóz przywozem; przywozów, przywozom
przywyknąć przywyknę, przywykną; przywyknął a. przywykł, przywykła a. przywyknęła, przywykli a. przywyknęli; przywyknąwszy a. przywykłszy
przyzakładowy
przyziemny; przyziemni
przyzwalać przyzwalam, przyzwalają
przyzwoitka przyzwoitkę, N. przyzwoitką;
C.lm. przyzwoitkom
przyzwoity; przyzwoici
przyzwolić przyzwolę, przyzwolą; przyzwól
przyzwyczaić przyzwyczaję, przyzwyczaisz, przyzwyczają
przyzywać przyzywam, przyzywają
PS (postscriptum)
ps. (pseudonim)
psałterz psałterzem; psałterzy a. psałterzów, psałterzom
pseudoartysta pseudoartystę, N. pseudoartystą; pseudoartystów, C.lm. pseudoartystom
pseudoartystyczny
pseudonaukowiec pseudonaukowcem;
pseudonaukowców, pseudonaukowcom
pseudonaukowy; pseudonaukowi
pseudonim pseudonimem; pseudonimów,
pseudonimom (skrót: ps.)
psiakość a. psiakość!
psiakrew a. psiakrew!
psiątko psiątkiem; psiątkom
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psikus psikusem; psikusów, psikusom
PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) ndm
a. PSL-em PSL-owiec PSL-owcem; PSL-owców, PSL-owcom a. zob. peeselowiec
PSL-owski a. peeselowski
pstrąg pstrągiem; pstrągów, pstrągom
pstryk pstrykiem; pstryków, pstrykom
psubrat psubratem; psubratów, psubratom
psuć 1.lp. psuję, 3.lp. psuje, psują
Psyche ndm
psychiatria psychiatrii, psychiatrię, psychiatrią
psychiczny; psychiczni
psychika psychikę, psychiką
psychoanalityk psychoanalitykiem; psychoanalityków, psychoanalitykom
psychoanaliza psychoanalizie, psychoanalizę, psychoanalizą
psychodeliczny
psychodrama psychodramę, N. psychodramą; C.lm. psychodramom
psycholog psychologiem; psychologów,
psychologom
psychologia psychologii, psychologię,
psychologią
psychologizm psychologizmem, psychologizmie
psychomotoryczny
psychomotoryka psychomotorykę, psychomotoryką
psychopata psychopatę, N. psychopatą;
psychopatów, C.lm. psychopatom
psychoterapeuta psychoterapeutę, N. psychoterapeutą; C.lm. psychoterapeutom
psychoterapia psychoterapii, psychoterapię, psychoterapią
psychotropowy
psychoza psychozę, N. psychozą; C.lm.
psychozom
psychozabawa psychozabawę, N. psychozabawą; C.lm. psychozabawom
pszczelarski

pułkownik

pszczelarstwo pszczelarstwem
pszczelarz pszczelarzem; pszczelarzom
pszczeli
pszczoła pszczołę, N. pszczołą; pszczół,
C.lm. pszczołom
pszczółka pszczółkę, N. pszczółką; C.lm.
pszczółkom
pszenica pszenicę, N. pszenicą; C.lm.
pszenicom
pszenny
pszenżyto pszenżytem
PT (pleno titulo – pełnym tytułem)
pt. (pod tytułem)
ptactwo ptactwem
ptaszek ptaszkiem; ptaszków, ptaszkom
ptaszę ptaszęcia, ptaszęciem; ptaszęta, ptasząt, ptaszętom
ptasznik ptasznikiem; ptaszników, ptasznikom
ptaszyna ptaszynę, N. ptaszyną; C.lm.
ptaszynom
pterodaktyl pterodaktylem; pterodaktylów, pterodaktylom
pterozaur pterozaurem, pterozaurze; pterozaurów, pterozaurom
PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) ndm a. PTTK-u, PTTK-iem
PTTK-owski a. petetekowski
pub pubem; pubów, pubom
publicity ndm
publicysta publicystę, N. publicystą;
publicystów, C.lm. publicystom
publicystyka publicystykę, publicystyką
publiczny; publiczni
publikacja publikacji, publikację, N. publikacją; publikacji, C.lm. publikacjom
publikatory publikatorów, publikatorom
publikować 1.lp. publikuję, 3.lp. publikuje,
publikują
Puccini (Giacomo) Giacoma Pucciniego,
Giacomem Puccinim
puchacz puchaczem; puchaczom

puchar pucharem, pucharze; pucharów,
pucharom
puchaty
puchnąć puchnę, puchną; puchnął a. puchł,
puchła, puchli
pucołowaty a. pucułowaty
pucybut pucybutem; pucybutów, pucybutom
pucz puczem; puczów, puczom
puczysta puczystę, N. puczystą; puczystów,
C.lm. puczystom
pudding puddingiem; puddingów, puddingom
pudełko pudełkiem; pudełkom
puder pudrem, pudrze
pudło pudłem; pudłom
puenta puentę, N. puentą, puencie; C.lm.
puentom a. zob. pointa
pukawka pukawkę, N. pukawką; C.lm.
pukawkom
pukiel puklem; pukli a. puklów, puklom
puklerz puklerzem; puklerzom
puknąć puknę, pukną; puknął, puknęła,
puknęli; puknąwszy; puknięty
puk, puk!
pula pulę, N. pulą; C.lm. pulom
pulchny; pulchni
Pulitzer (Joseph) Josephem Pulitzerem,
o Josephie a. Josefie Pulitzerze
pulower pulowerem, pulowerze; pulowerów, pulowerom
pulpet pulpetem; pulpetów, pulpetom
pulpit pulpitem; pulpitów, pulpitom
puls pulsem
pulsacja pulsacji, pulsację, N. pulsacją;
pulsacji, C.lm. pulsacjom
pulsar pulsarem, pulsarze; pulsarów, pulsarom
pułap pułapem; pułapów, pułapom
Pułaski (Kazimierz) Pułaskiego, Pułaskim
pułkownik pułkownikiem; pułkowników,
pułkownikom (skrót: płk)
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pułkownikostwo

pułkownikostwo (pułkownik z żoną) pułkownikostwem
puma pumę, N. pumą; C.lm. pumom
pumeks pumeksem; pumeksów, pumeksom
pumpernikiel pumperniklem; pumpernikli, pumperniklom
pumpy pump a. pumpów, pumpom
punk (osoba) punkiem; punków, punkom
a. zob. pank
punk (styl) punkiem
punkcja punkcji, punkcję, N. punkcją;
punkcji, C.lm. punkcjom
punkt punktem; punktów, punktom
(skrót: pkt a. p.)
punktacja punktacji, punktację, N. punktacją; punktacji, C.lm. punktacjom
punktualny; punktualni
pupa pupę, N. pupą; C.lm. pupom
pupil pupilem; pupili a. pupilów, pupilom
pupka pupkę, N. pupką; C.lm. pupkom
purchawka purchawkę, N. purchawką;
C.lm. purchawkom
purée ndm a. zob. piure
purpura purpurze, purpurę, N. purpurą;
C.lm. purpurom
puryzm puryzmem, puryzmie
pustak pustakiem; pustaków, pustakom
pustelnik pustelnikiem; pustelników, pustelnikom
pustka pustkę, N. pustką; C.lm. pustkom
pustkowie pustkowiem; pustkowi, pustkowiom
pusto brzmiący
pustosłowie pustosłowiem
pustostan pustostanem; pustostanów, pustostanom
pustoszeć pustoszeje, pustoszeją
pustoszyć pustoszę, pustoszą
pustułka pustułkę, N. pustułką; C.lm. pustułkom
pusty; puści
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pustynia pustyni, pustynię, N. pustynią;
C.lm. pustyniom
pustynno-stepowy
puszcza puszczę, N. puszczą; C.lm. puszczom
puszczać puszczam, puszczają
puszczyk puszczykiem; puszczyków, puszczykom
puszka puszkę, N. puszką; C.lm. puszkom
Puszkin (Aleksander) Aleksandrem Puszkinem
puszyć się puszę się, puszą się
puszysty
puścić puszczę, puszczą
puściutki
puzderko puzderkiem; puzderkom
puzon puzonem; puzonów, puzonom
puzzle puzzli, puzzlom
PWN (Państwowe Wydawnictwo Naukowe) PWN-em, PWN-ie a. ndm
PWN-owski a. pewuenowski
PWST (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) ndm
pycha pysze, pychę, pychą
pyk, pyk a. pyk, pyk!
pyłek pyłkiem; pyłków, pyłkom
pyłoszczelny
pypeć pypciem; pypciów a. pypci, pypciom
Pyrrus Pyrrusem
pyrrusowy: pyrrusowe zwycięstwo
pysk pyskiem; pysków, pyskom
pyskówka pyskówkę, N. pyskówką; C.lm.
pyskówkom
pyszałek pyszałkiem; pyszałków, pyszałkom
pyszczek pyszczkiem; pyszczków, pyszczkom
pysznić się pysznię się, pysznią się
pyszny; pyszni
pytać pytam, pytają
Pytia Pytii, Pytię, Pytią

radiogram

pyza pyzę, N. pyzą; C.lm. pyzom
PZMot (Polski Związek Motorowy)
PZMot-em, PZMocie a. ndm
PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) PZPR-em, PZPR-ze a. ndm
PZPR-owiec PZPR-owcem; PZPR-owców,
PZPR-owcom a. pezetpeerowiec
PZPR-owski a. pezetpeerowski
PZU (Państwowy Zakład Ubezpieczeń)
ndm
PŻM (Polska Żegluga Morska) PŻMem,
PŻM-ie a. ndm

Q
q (kwintal)
quasi ndm
Quasimodo (Salvatore) ndm: o Salvatore
Quasimodo (rzadko: Quasimodem, Quasimodzie)
quasi-nauka quasi-naukę, quasi-nauką
quasi-opiekun quasi-opiekuna, quasi-opiekunie; quasi-opiekunów
qui pro quo ndm
quiz quizem; quizów, quizom a. zob. kwiz
quizowy a. kwizowy
quorum ndm a. zob. kworum

R
r. (rok)
R (rentgen)
Rabelais (François) François Rabelais’go,
François Rabelais’mu, François Rabelais’m
Rabka Rabkę, Rabką
rabczanin;rabczanka; rabczański
rabuś rabusiem; rabusiów, rabusiom
rach-ciach
Rachela Racheli, Rachelę, N. Rachelą;
C.lm. Rachelom

rachmistrz rachmistrzem; rachmistrzów,
rachmistrzom
rachuba rachubę, N. rachubą; C.lm. rachubom
rachunek rachunkiem; rachunków, rachunkom (skrót: rach. a. r-k)
racja racji, rację, N. racją; racji, C.lm. racjom
racjonalista racjonalistę, N. racjonalistą;
racjonalistów, C.lm. racjonalistom
racjonalizator racjonalizatorem, racjonalizatorze; racjonalizatorów, racjonalizatorom
racjonalizm racjonalizmem, racjonalizmie
racjonalny; racjonalni
racuch racuchem; racuchów, racuchom
racuszek racuszkiem; racuszków, racuszkom
rad (pierwiastek chem., symbol: Ra) radem
rad (radian)
rad; radzi
rad by
radca radcę, N. radcą; radców, C.lm. radcom
radcostwo (stanowisko radcy) radcostwem
radcostwo (radca z żoną) radcostwem
radcowski
radiacja radiacji, radiację, radiacją
radian radianem; radianów, radianom
(symbol: rad)
radiestezja radiestezji, radiestezję, radiestezją
radio radiem; radiów, radiom
radioaktywny
radioamator radioamatorem, radioamatorze; radioamatorów, radioamatorom
radiofonia radiofonii, radiofonię, N. radiofonią; radiofonii, C.lm. radiofoniom
radiogram radiogramem; radiogramów,
radiogramom
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radiologia

radiologia radiologii, radiologię, radiologią
radiomagnetofon radiomagnetofonem;
radiomagnetofonów, radiomagnetofonom
radioodbiornik radioodbiornikiem; radioodbiorników, radioodbiornikom
radiooficer radiooficerem, radiooficerze;
radiooficerów, radiooficerom
radiooperator radiooperatorem, radiooperatorze; radiooperatorów, radiooperatorom
radiosłuchacz radiosłuchaczem; radiosłuchaczy a. radiosłuchaczów, radiosłuchaczom
radiotelefon radiotelefonem; radiotelefonów, radiotelefonom
radiotelegrafista radiotelegrafistę, N. radiotelegrafistą; radiotelegrafistów, C.lm.
radiotelegrafistom
radiowo-telewizyjny; radiowo-telewizyjni
radiowóz radiowozem; radiowozów, radiowozom
rad nierad
Radom Radomiem
radomianin; radomianka; radomski
Radomskie Radomskiem
Radosław Radosławem; Radosławów, Radosławom
radykalizm radykalizmem, radykalizmie
radzić radzę, radzą; radź
Radziwiłł (Karol, ród) Radziwiłłem, Radziwille; Radziwiłłów, Radziwiłłom
Radziwiłłówna (Barbara) Radziwiłłówny,
Radziwiłłównę, Radziwiłłówną
radża radżę, N. radżą; radżów, C.lm. radżom
Rafael Rafaelem
rafineria rafinerii, rafinerię, N. rafinerią;
rafinerii, C.lm. rafineriom
rajd rajdem; rajdów; rajdom
Rajmund Rajmundem; Rajmundów, Rajmundom

226

rajski
rajstopy rajstopom
rajtuzy rajtuzów, rajtuzom
rakieta rakietę, N. rakietą; C.lm. rakietom
rakietka rakietkę, N. rakietką; C.lm. rakietkom
rakotwórczy
ramadan ramadanem a. zob. ramazan
ramazan ramazanem a. zob. ramadan
ramiączko ramiączkiem; ramiączkom
ramienny
ramię ramieniem; ramionom
ramówka ramówkę, N. ramówką; C.lm.
ramówkom
rampa rampę, N. rampą; C.lm. rampom
Ramzes Ramzesem
ranczer ranczerem, ranczerze; ranczerów,
ranczerom
ranczo ranczem; ranczom a. ndm
randka randkę, N. randką; C.lm. randkom
ranga rangę, N. rangą; C.lm. rangom
raniutko
ranking rankingiem; rankingów, rankingom
ranny; ranni
raphacholin raphacholinem; raphacholinów, raphacholinom
rapidograf rapidografem; rapidografów,
rapidografom
raport raportem; raportów, raportom
raportówka raportówkę, N. raportówką;
C.lm. raportówkom
rapsodia rapsodii, rapsodię, N. rapsodią;
rapsodii, C.lm. rapsodiom
rasistowski; rasistowscy
rasizm rasizmem, rasizmie
Rasputin Rasputinem
raszpla raszpli, raszplę, N. raszplą; raszpli,
C.lm. raszplom
ratlerek ratlerkiem; ratlerków, ratlerkom
ratownictwo ratownictwem

referendum

ratunek ratunkiem
ratusz ratuszem; ratuszy a. ratuszów, ratuszom
ratyfikacja ratyfikacji, ratyfikację, N. ratyfikacją; ratyfikacji, C.lm. ratyfikacjom
rausz rauszem
raut (przyjęcie) rautem; rautów, rautom
Ravel Ravelem
raz razem; razów, razom
raz-dwa (szybko)
raz po raz
raz w raz
raz za razem
razić rażę, rażą; raź
razowiec razowcem; razowców, razowcom
raźnie a. raźno
raźny; raźni
rażący
rąbać 1.lp. rąbię, 3.lp. rąbie,
rąbią; rąb
rąbek rąbkiem; rąbków, rąbkom
rąbnąć rąbnę, rąbną; rąbnął, rąbnęła, rąbnęli; rąbnąwszy; rąbnięty
rączka rączkę, N. rączką; C.lm. rączkom
rączy
rdest rdestem; rdestów, rdestom
rdza rdzę, N. rdzą; C.lm. rdzom
rdzenny; rdzenni
rdzeń rdzeniem; rdzeni, rdzeniom
rdzewieć rdzewieje, rdzewieją
reakcja reakcji, reakcję, N. reakcją; reakcji,
C.lm. reakcjom
realia realiów, realiom
realistyczny; realistyczni
realizatorstwo realizatorstwem
realizm realizmem, realizmie
realny; realni
reanimacja reanimacji, reanimację, reanimacją
reasekuracja reasekuracji, reasekurację,
N. reasekuracją; reasekuracji, C.lm. reasekuracjom

reasekurator reasekuratorem, reasekuratorze; reasekuratorów, reasekuratorom
rebelia rebelii, rebelię, N. rebelią; rebelii,
C.lm. rebeliom
rebeliant rebeliantem, rebeliancie; rebeliantów, rebeliantom
rebus rebusem; rebusów, rebusom
recenzent recenzentem, recenzencie; recenzentów, recenzentom
recenzja recenzji, recenzję, N. recenzją;
recenzji, C.lm. recenzjom
recepcja recepcji, recepcję, N. recepcją;
recepcji, C.lm. recepcjom
recepcjonista recepcjonistę, N. recepcjonistą; recepcjonistów, C.lm. recepcjonistom
receptura recepturze, recepturę, N. recepturą; C.lm. recepturom
recesja recesji, recesję, N. recesją; recesji,
C.lm. recesjom
rechot rechotem; rechotów, rechotom
rechotać rechoczę a. rechocę, rechocze
a. rechoce, rechoczą a. rechocą
recital recitalem; recitali a. recitalów, recitalom
recykling recyklingiem
recytator recytatorem, recytatorze; recytatorów, recytatorom
red. (redaktor, redakcja); red. red. (redaktorzy)
redukcja redukcji, redukcję, N. redukcją;
redukcji, C.lm. redukcjom
reduta redutę, N. redutą; C.lm. redutom
reedukacja reedukacji, reedukację, reedukacją
reedycja reedycji, reedycję, N. reedycją;
reedycji, C.lm. reedycjom
reelekcja reelekcji, reelekcję, N. reelekcją;
reelekcji, C.lm. reelekcjom
referat referatem; referatów, referatom
referencje referencji, referencjom
referendum lp. ndm; referendów, referendom
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referent

referent referentem, referencie; referentów,
referentom
refleks refleksem; refleksów, refleksom
refleksja refleksji, refleksję, N. refleksją;
refleksji, C.lm. refleksjom
reflektor reflektorem, reflektorze; reflektorów, reflektorom
reforma reformę, N. reformą; C.lm. reformom
reformacja reformacji, reformację, reformacją
reformator reformatorem, reformatorze;
reformatorów, reformatorom
refren refrenem; refrenów, refrenom
refundacja refundacji, refundację, N. refundacją; refundacji, C.lm. refundacjom
regalia regaliów, regaliom
regał regałem; regałów, regałom
regencja regencji, regencję, N. regencją;
regencji, C.lm. regencjom
regeneracja regeneracji, regenerację, regeneracją
regent regentem, regencie; regentów, regentom
reggae ndm
regiment regimentem, regimencie; regimentów, regimentom
regimentarz regimentarzem; regimentarzy a. regimentarzów, regimentarzom
Regina Reginę, N. Reginą; C.lm. Reginom
region regionem; regionów, regionom
regionalizm regionalizmem, regionalizmie; regionalizmów, regionalizmom
regionalny; regionalni
regres regresem
regresja regresji, regresję, N. regresją; regresji, C.lm. regresjom
regulacja regulacji, regulację, N. regulacją;
regulacji, C.lm. regulacjom
regulamin regulaminem; regulaminów,
regulaminom
regularny; regularni
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regulator regulatorem, regulatorze; regulatorów, regulatorom
reguła regułę, N. regułą; C.lm. regułom
Rej (Mikołaj) Mikołajem Rejem
Rejtan (Tadeusz) Rejtanem
rehabilitacja rehabilitacji, rehabilitację,
N. rehabilitacją; rehabilitacji, C.lm. rehabilitacjom
rehabilitant rehabilitantem, rehabilitancie; rehabilitantów, rehabilitantom
reinkarnacja reinkarnacji, reinkarnację,
reinkarnacją
rejent rejentem, rejencie; rejentów, rejentom
rejestr rejestrem, rejestrze; rejestrów, rejestrom
rejs rejsem; rejsów, rejsom
rejwach rejwachem
reklamacja reklamacji, reklamację, N. reklamacją; reklamacji, C.lm. reklamacjom
reklamówka reklamówkę, N. reklamówką;
C.lm. reklamówkom
rekolekcje rekolekcji, rekolekcjom
rekomendacja rekomendacji, rekomendację, N. rekomendacją; rekomendacji, C.lm.
rekomendacjom
rekompensata rekompensacie, rekompensatę, rekompensatą
rekonstrukcja rekonstrukcji, rekonstrukcję, N. rekonstrukcją; rekonstrukcji, C.lm.
rekonstrukcjom
rekonstruować 1.lp. rekonstruuję, 3.lp.
rekonstruuje, rekonstruują
rekonwalescencja rekonwalescencji, rekonwalescencję, rekonwalescencją
rekord rekordu; rekordów, rekordom
rekreacja rekreacji, rekreację, rekreacją
rekreacyjny
rekrut rekruta, rekrucie; rekruci, rekrutów
rekrutacja rekrutacji, rekrutację, N. rekrutacją; rekrutacji, C.lm. rekrutacjom
rekwiem ndm a. zob. requiem

replay

rekwirować 1.lp. rekwiruję, 3.lp. rekwiruje,
rekwirują
rekwizyt rekwizytem; rekwizytów, rekwizytom
rekwizytornia rekwizytorni, rekwizytornię, N. rekwizytornią; rekwizytorni, C.lm.
rekwizytorniom
relacja relacji, relację, N. relacją; relacji,
C.lm. relacjom
relacjonizm relacjonizmem, relacjonizmie
relaks relaksem
relatywizm relatywizmem, relatywizmie
religia religii, religię, N. religią; religii,
C.lm. religiom
religioznawca religioznawcę, N. religioznawcą; religioznawców, C.lm. religioznawcom
religioznawstwo religioznawstwem
relikt reliktem; reliktów, reliktom
relikwia relikwii, relikwię, N. relikwią;
relikwii, C.lm. relikwiom
relikwiarz relikwiarzem; relikwiarzy a. relikwiarzów, relikwiarzom
remake remake’u, remakiem; remake’ów,
remake’om
remanent remanentem, remanencie; remanentów, remanentom
Remarque (Erich Maria) Ericha Marii Remarque’a, Erichem Marią Remarkiem
Rembrandt Rembrandtem, Rembrandcie
remedium lp. ndm; remedia, remediów,
remediom
Remigiusz Remigiuszem; Remigiuszów,
Remigiuszom
reminiscencja reminiscencji, reminiscencję, N. reminiscencją; reminiscencji, C.lm.
reminiscencjom
remis remisem; remisów, remisom
remiz (ptak) remizem; remizów, remizom
remont remontem, remoncie; remontów,
remontom

remontowo-budowlany
Renault (nazwa firmy i marka) ndm
renault (samochód marki Renault) ndm
a. renaultem, renaulcie; renaultów, renaultom
rencista rencistę, N. rencistą; rencistów,
C.lm. rencistom
rendez-vous ndm
renesans (epoka) renesansem, renesansie
a. Renesans
renesans (odrodzenie się) renesansem
renkloda renklodę, N. renklodą; C.lm. renklodom
Renoir (Auguste) Auguste’em Renoirem,
Auguście Renoirze
renowacja renowacji, renowację, N. renowacją; renowacji, C.lm. renowacjom
renta rencie, rentę, N. rentą; C.lm. rentom
rentgen (aparat, prześwietlenie, zdjęcie
rentgenowskie; jednostka dawki promieniowania – symbol: R) rentgenem; rentgenów, rentgenom, ale: Roentgen (nazwisko)
rentgenowski
rentier rentierem, rentierze; rentierów,
rentierom
rentowny
reorganizacja reorganizacji, reorganizację, N. reorganizacją; reorganizacji, C.lm.
reorganizacjom
repasaż repasażem; repasaży a. repasażów,
repasażom
repatriacja repatriacji, repatriację, repatriacją
repatriant repatriantem, repatriancie; repatriantów, repatriantom
reperacja reperacji, reperację, N. reperacją; reperacji, C.lm. reperacjom
repertuar repertuarem, repertuarze; repertuarów, repertuarom
repetytorium lp. ndm; repetytoria, repetytoriów, repetytoriom
replay replayem; replayów, replayom
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reportaż

reportaż reportażem; reportaży a. reportażów, reportażom
represja represji, represję, N. represją; represji, C.lm. represjom
reprezentacja reprezentacji, reprezentację,
N. reprezentacją; reprezentacji, C.lm. reprezentacjom
reprezentant reprezentantem, reprezentancie; reprezentantów, reprezentantom
reprint reprintem, reprincie; reprintów,
reprintom
reprodukcja reprodukcji, reprodukcję,
N. reprodukcją; reprodukcji, C.lm. reprodukcjom
reprymenda reprymendzie, reprymendę,
N. reprymendą; C.lm. reprymendom
republika republikę, N. republiką; C.lm.
republikom
reputacja reputacji, reputację, reputacją
requiem ndm a. zob. rekwiem
resocjalizacja resocjalizacji, resocjalizację,
resocjalizacją
respirator respiratorem, respiratorze; respiratorów, respiratorom
respondent respondenta, respondencie;
respondentów, respondentom
restauracja restauracji, restaurację, N. restauracją; restauracji, C.lm. restauracjom
restrukturyzacja restrukturyzacji, restrukturyzację, restrukturyzacją
restrykcja restrykcji, restrykcję, N. restrykcją; restrykcji, C.lm. restrykcjom
reszka reszkę, N. reszką; C.lm. reszkom
reszta resztę, N. resztą; C.lm. resztom
resztka resztkę, N. resztką; C.lm. resztkom
retorsja retorsji, retorsję, N. retorsją; retorsji, C.lm. retorsjom
retransmisja retransmisji, retransmisję,
N. retransmisją; retransmisji, C.lm. retransmisjom
retransmitować 1.lp. retransmituję, 3.lp.
retransmituje, retransmitują
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retrospekcja retrospekcji, retrospekcję,
N. retrospekcją; retrospekcji, C.lm. retrospekcjom
return returnem; returnów, returnom
retusz retuszem; retuszów a. retuszy, retuszom
rety!
reumatologia reumatologii, reumatologię,
reumatologią
reumatyczny
reumatyzm reumatyzmem, reumatyzmie
Reuter (Agencja Reutera) Reuterem, Reuterze
rewaloryzacja rewaloryzacji, rewaloryzację, N. rewaloryzacją; rewaloryzacji, C.lm.
rewaloryzacjom
rewanż rewanżem; rewanżów, rewanżom
rewanżować się 1.lp. rewanżuję się, 3.lp.
rewanżuje się, rewanżują się
rewia rewii, rewię, N. rewią; rewii, C.lm.
rewiom
rewident rewidentem, rewidencie; rewidentów, rewidentom rewizja rewizji, rewizję, N. rewizją; rewizji, C.lm. rewizjom
rewolucja rewolucji, rewolucję, N. rewolucją; rewolucji, C.lm. rewolucjom
rewolucjonista rewolucjonistę, N. rewolucjonistą; rewolucjonistów, C.lm. rewolucjonistom
rewolwer rewolwerem, rewolwerze; rewolwerów, rewolwerom
rewolwerowiec rewolwerowcem; rewolwerowcy, rewolwerowców, rewolwerowcom
rezerwacja rezerwacji, rezerwację, N. rezerwacją; rezerwacji, C.lm. rezerwacjom
rezerwat rezerwatem; rezerwatów, rezerwatom
rezolucja rezolucji, rezolucję, N. rezolucją;
rezolucji, C.lm. rezolucjom
rezonans rezonansem, rezonansie; rezonansów, rezonansom

rodzynka

rezultat rezultatu, rezultacie; rezultatów
rezydencja rezydencji, rezydencję, N. rezydencją; rezydencji, C.lm. rezydencjom
rezygnacja rezygnacji, rezygnację, rezygnacją
reżim reżimem; reżimów, reżimom
reżyser reżyserem, reżyserze; reżyserów,
reżyserom
reżyseria reżyserii, reżyserię, reżyserią
ręcznik ręcznikiem; ręczników, ręcznikom
ręczny; ręczni
ręczyć ręczę, ręczą
ręka rękę, N. ręką; rąk, C.lm. rękom
rękaw rękawem; rękawów, rękawom
rękoczyn rękoczynem; rękoczynów, rękoczynom
rękodzieło rękodziełem; rękodziełom
rękojeść rękojeści, N. rękojeścią; rękojeści,
C.lm. rękojeściom
rękojmia rękojmi, rękojmię, N. rękojmią;
rękojmi, C.lm. rękojmiom
rękopis rękopisem; rękopisów, rękopisom
Rh: czynnik Rh
Richelieu (kardynał) Richelieugo, Richelieum a. (z odmienionym imieniem lub
tytułem) ndm: kardynale Richelieu
riksza rikszę, N. rikszą; C.lm. rikszom
Rimbaud (Jean Arthur) Jeanem Arthurem
Rimbaudem, o Jeanie Arthurze Rimbaudzie a. (z odmienionym imieniem) ndm:
o Jeanie Arthurze Rimbaud
Rimski-Korsakow (Nikołaj) Nikołajem
Rimskim-Korsakowem
ring ringiem; ringów, ringom
Rio de Janeiro ndm
riposta ripostę, N. ripostą; C.lm. ripostom
risotto risottem, risotcie
r-k (rachunek)
rkm (ręczny karabin maszynowy)
r.m. (rodzaj męski)
r.n. (rodzaj nijaki)
robactwo robactwem

robak robakiem; robaków, robakom
Robespierre (Maximilien a. Maksymilian
de Robespierre) Maximiliena a. Maksymiliana de Robespierre’a, Maximilienem
a. Maksymilianem de Robespierre’em, Maximilienie a. Maksymilianie de Robespierze
robić robię, robią; rób
Robin Hood Robin Hoodem, Robin Hoodzie
Robinson Robinsonem; Robinsonów, Robinsonom
roboczogodzina roboczogodzinę, N. roboczogodziną; C.lm. roboczogodzinom
robotniczo-chłopski
robótka robótkę, N. robótką; C.lm. robótkom
rock rockiem
rock and roll rock and rollem a. zob. rock’n’roll
rockandrollowy; rockandrollowi
Rockefeller (Nelson, rodzina) Nelsonem
Rockefellerem, Rockefellerze; Rockefellerów, Rockefellerom
rock’n’roll rock’n’rollem a. zob. rock and
roll
rodeo rodea, rodeem, Ms. rodeo; rodea,
rodeów, rodeom a. ndm
Rodin (Auguste) Auguste’em Rodinem
a. (z odmienionym imieniem) ndm: o Auguście Rodin
rododendron rododendronem; rododendronów, rododendronom
rodowód rodowodem; rodowodów, rodowodom
rodzeństwo rodzeństwem; rodzeństwom
rodzice rodziców, rodzicom
rodzicielstwo rodzicielstwem
Rodziewiczówna (Maria) Rodziewiczównę, Rodziewiczówną
rodzynek rodzynkiem; rodzynków, rodzynkom a. zob. rodzynka
rodzynka rodzynkę, N. rodzynką; C.lm.
rodzynkom a. zob. rodzynek
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Roentgen

Roentgen (Wilhelm Conrad) Wilhelmem
Conradem Roentgenem
rogatywka rogatywkę, N. rogatywką; C.lm.
rogatywkom
rogówka rogówkę, N. rogówką; C.lm. rogówkom
rohatyniec rohatyńcem; rohatyńców, rohatyńcom
rojny
rok rokiem; lata, latom (skrót: r)
rok po roku
rokrocznie
rok w rok
rokoko rokokiem a. ndm
rokosz rokoszem; rokoszów, rokoszom
Roksana Roksanę, N. Roksaną; C.lm. Roksanom
Roland Rolandem, Rolandzie; Rolandów,
Rolandom
Rola-Żymierski (Michał) Roli-Żymierskim a. Rola-Żymierskim
roleta roletę, N. roletą; C.lm. roletom
Rolls-Royce (nazwa firmy i marki) Rolls-Royce’a, Rolls-Royce’em, Rolls-Roysie
rolls-royce (samochód marki Rolls-Royce) rollsroyce’em, rolls-roysie; rolls-royce’ów, rolls-royce’om
rolmops rolmopsem; rolmopsów, rolmopsom
rolnictwo rolnictwie
rolniczo-hodowlany
rolniczo-przemysłowy (rolniczy i przemysłowy)
rolno-spożywczy
Romanowowie (dynastia) Romanowów,
Romanowom
romans romansem, romansie; romansów,
romansom
romantyk romantykiem; romantyków,
romantykom
romantyzm (romantyczność) romantyzmem, romantyzmie

232

romantyzm (prąd ideowy i artystyczny)
romantyzmem, romantyzmie a. Romantyzm
romb rombem; rombów, rombom
rondo rondem, rondzie; C.lm. rondom
Romeo Romea, Romeem, Msc. Romeo;
Romeów, Romeom
Romuald Romualdem; Romualdów, Romualdom
Romualda Romualdę, N. RomuaIdą; C.lm.
Romualdom
Romulus Romulusem
ropień ropniem; ropni, ropniom
ropociąg ropociągiem; ropociągów, ropociągom
roponośny
ropopochodny
ropucha ropusze, ropuchę, N. ropuchą;
C.lm. ropuchom
Roosevelt (Franklin Delano) Franklinem
Delano Rooseveltem, Franklinie Delano
Roosevelcie
Rosja Rosji, Rosję, Rosją
Rosjanin; Rosjanka; rosyjski
rosnąć rosnę, rosną; rósł
rosochaty
rosomak rosomakiem; rosomaków, rosomakom
rosół rosołem; rosołów, rosołom
rosówka rosówkę, N. rosówką; C.lm. rosówkom
Rossini (Gioacchino) Gioacchinem Rossinim
rostbef rostbefem; rostbefów, rostbefom
roszada roszadę, N. roszadą; C.lm. roszadom
roszczenie roszczeniem; roszczeniom
rościć roszczę, roszczą; rość
roślina roślinę, N. rośliną; C.lm. roślinom
roślinno-zwierzęcy
roślinny
roślinożerca roślinożercę, N. roślinożercą;
roślinożerców, C.lm. roślinożercom

rozgrzeszenie

roślinożerny
rotacja rotacji, rotację, N. rotacją; rotacji,
C.lm. rotacjom
rotmistrz rotmistrzem; rotmistrzów, rotmistrzom (skrót: rtm.)
rottweiler rottweilerem, rottweilerze; rottweilerów, rottweilerom
rotunda rotundzie, rotundę, N. rotundą;
C.lm. rotundom
rowerzysta rowerzystę, N. rowerzystą;
rowerzystów, C.lm. rowerzystom
Rozalia Rozalii, Rozalię, N. Rozalią; C.lm.
Rozaliom
rozanielony; rozanieleni
rozbestwić się rozbestwię się, rozbestwią się
rozbestwiony; rozbestwieni
rozbieg rozbiegiem; rozbiegów, rozbiegom
rozbieżny
rozbiór rozbiorem, rozbiorze; rozbiorów,
rozbiorom
rozbiórka rozbiórkę, N. rozbiórką; C.lm.
rozbiórkom
rozbitek rozbitkiem; rozbitków, rozbitkom
rozbój rozbojem; rozbojów, rozbojom
rozbójnik rozbójnikiem; rozbójników, rozbójnikom
rozbrajający
rozbroić rozbroję, rozbroisz, rozbroją;
rozbrój
rozbrzmiewać rozbrzmiewa, rozbrzmiewają
rozbuchany; rozbuchani
rozchodzić rozchodzę, rozchodzą; rozchodź
rozchwytywać rozchwytuje, rozchwytują
rozchylić rozchylę, rozchylą
rozciąć rozetnę, rozetną; rozciął, rozcięła,
rozcięli; rozciąwszy; rozcięty
rozciągnąć rozciągnę, rozciągną; rozciągnął, rozciągnęła, rozciągnęli; rozciągnąwszy; rozciągnięty

rozcieńczalnik rozcieńczalnikiem; rozcieńczalników, rozcieńczalnikom
rozcieńczyć rozcieńczę, rozcieńczą
rozcierać rozcieram, rozcierają
rozcięcie rozcięciem; rozcięciom
rozcinać rozcinam, rozcinają
rozczapierzyć rozczapierzę, rozczapierzą;
rozczapierz
rozczepić rozczepię, rozszczepią
rozczesać 1.lp. rozczeszę, 3.lp. rozczesze,
rozczeszą
rozczłonkowywać 1.lp. rozczłonkowuję,
3.lp. rozczłonkowuje, rozczłonkowują
rozczulić się rozczulę się, rozczulą się
rozdroże rozdrożem; rozdrożom
rozdz. (rozdział)
rozdział rozdziałem; rozdziałów, rozdziałom (skrót: rozdz.)
rozdziawić rozdziawię, rozdziawią; rozdziaw
rozdzielnie
rozdzielny
rozdzierać rozdzieram, rozdzierają
rozdzierający
rozdźwięk rozdźwiękiem; rozdźwięków,
rozdźwiękom
rozejm rozejmem; rozejmów, rozejmom
rozejrzeć się rozejrzę się, rozejrzą się; rozejrzeli się
rozejść się rozejdę się, rozejdą się; rozejdź
się
rozgałęzienie rozgałęzieniem; rozgałęzieniom
rozgałęźnik rozgałęźnikiem; rozgałęźników, rozgałęźnikom
rozgardiasz rozgardiaszem
rozgarnięty; rozgarnięci
rozgłośnia rozgłośni, rozgłośnię, N. rozgłośnią; rozgłośni, C.lm. rozgłośniom
rozgorączkowany; rozgorączkowani
rozgrzeszenie rozgrzeszeniem; rozgrzeszeniom
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rozgrzewka

rozgrzewka rozgrzewkę, N. rozgrzewką;
C.lm. rozgrzewkom
rozgwiazda rozgwieździe, rozgwiazdę,
N. rozgwiazdą; C.lm. rozgwiazdom
rozharatać rozharatam, rozharatają
rozhisteryzowany; rozhisteryzowani
rozhuśtać rozhuśtam, rozhuśtają
rozjazd rozjazdem, rozjeździe; rozjazdów,
rozjazdom
rozjemczy
rozjuszyć rozjuszę, rozjuszą
rozkapryszony; rozkapryszeni
rozkaz rozkazem; rozkazów, rozkazom
rozkazać 1.lp. rozkażę, 3.lp. rozkaże, rozkażą; rozkaż
rozkleić rozkleję, rozkleisz, rozkleją
rozkład rozkładem; rozkładów, rozkładom
rozkładówka rozkładówkę, N. rozkładówką; C.lm. rozkładówkom
rozkochać rozkocham, rozkochają
rozkojarzony; rozkojarzeni
rozkołysać 1.lp. rozkołyszę, 3.lp. rozkołysze, rozkołyszą
rozkosz N. rozkoszą; C.lm. rozkoszom
rozkradać rozkradam, rozkradają
rozkraść rozkradnę, rozkradną
rozkręcić rozkręcę, rozkręcą; rozkręćcie
rozkroić rozkroję, rozkroisz, rozkroją; rozkrój
rozkrok rozkrokiem
rozkruszyć rozkruszę, rozkruszą
rozkuć 1.lp. rozkuję, 3.lp. rozkuje, rozkują
rozkurcz rozkurczem; rozkurczów a. rozkurczy, rozkurczom
rozkurczyć rozkurczę,
rozkurczą
rozkuwać rozkuwam, rozkuwają
rozkwit rozkwitu, rozkwicie
rozkwitnąć rozkwitnie, rozkwitną; rozkwitnął a. rozkwitł, rozkwitła a. rozkwitnęła, rozkwitli a. rozkwitnęli; rozkwitnąwszy a. rozkwitłszy
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rozkwitnięty
rozlazły; rozlaźli
rozległy
rozłam rozłamu, rozłamie; rozłamów
rozłączny
rozłąka rozłące, rozłąkę, rozłąką
rozłożyć rozłożę, rozłożą; rozłóż
rozłożysty
rozłupywać 1.lp. rozłupuję, 3.lp. rozłupuje,
rozłupują
rozmach rozmachem
rozmaicie
rozmaity; rozmaici
rozmarzać rozmarzam, rozmarzają
rozmiękczyć rozmiękczę, rozmiękczą
rozmiękły
rozmięknąć rozmięknie, rozmiękną; rozmięknął a. rozmiękł
rozmnażanie
rozmówca rozmówcę, N. rozmówcą; rozmówców, C.lm. rozmówcom
rozmównica rozmównicę, N. rozmównicą; C.lm. rozmównicom
rozmrażać rozmrażam, rozmrażają
roznegliżowany; roznegliżowani
rozochocić się rozochocę się, rozochocą się
rozpacz
rozpaczliwy
rozpad rozpadem
rozpadać się rozpadam się, rozpadają się
rozpakowywać 1.lp. rozpakowuję, 3.lp.
rozpakowuje, rozpakowują
rozpalić rozpalę, rozpalą
rozpamiętywać 1.lp. rozpamiętuję a. rozpamiętywam, 3.lp. rozpamiętuje a. rozpamiętywa, rozpamiętują a. rozpamiętywają
rozpaść się rozpadnę się, rozpadną się
rozpatrzyć rozpatrzę, rozpatrzą; rozpatrz
rozpęd rozpędem
rozpętać rozpętam, rozpętają
rozpiąć rozepnę, rozepną; rozpiął, rozpięła, rozpięli; rozpiąwszy; rozpięty

rozstąpić się

rozpieszczony; rozpieszczeni
rozpięcie rozpięciem; rozpięciom
rozplątać 1.lp. rozplączę, 3.lp. rozplącze,
rozplączą
rozpleść rozplotę, rozplotą; rozplótł; rozplótłszy
rozpłaszczyć rozpłaszczę, rozpłaszczą
rozpłynąć się rozpłynę się, rozpłyną się;
rozpłynął się, rozpłynęła się, rozpłynęli się;
rozpłynąwszy się
rozpocząć rozpocznę, rozpoczną; rozpoczął, rozpoczęła, rozpoczęli; rozpocząwszy; rozpoczęty
rozpogodzić się rozpogodzę się, rozpogodzą się; rozpogódź się
rozpołowić rozpołowię, rozpołowią; rozpołów
rozporządzić rozporządzę, rozporządzą;
rozporządź
rozpowszechnić rozpowszechnię, rozpowszechnią
rozprawa rozprawę, N. rozprawą; C.lm.
rozprawom
rozprawić się rozprawię się, rozprawią się;
rozpraw się
rozprawka rozprawkę, N. rozprawką;
C.lm. rozprawkom
rozprężyć się rozprężę się, rozprężą się;
rozpręż się
rozproszyć rozproszę, rozproszą
rozpruć 1.lp. rozpruję, 3.lp. rozpruje, rozprują
rozprzedać rozprzedam, rozprzedadzą
rozprzestrzenić rozprzestrzenię, rozprzestrzenią
rozprzężenie rozprężeniem
rozpuk: śmiać się do rozpuku
rozpusta rozpustę, rozpustą
rozpuszczać rozpuszczam, rozpuszczają
rozpuszczalnik rozpuszczalnikiem; rozpuszczalników, rozpuszczalnikom
rozpychać rozpycham, rozpychają

rozpylacz rozpylaczem; rozpylaczy a. rozpylaczów, rozpylaczom
rozrachunek rozrachunkiem; rozrachunków, rozrachunkom
rozrośnięty; rozrośnięci
rozróba rozróbę, N. rozróbą; rozrób, C.lm.
rozróbom
rozród rozrodem
rozróżniać rozróżniam, rozróżniają
rozróżnienie rozróżnieniem; rozróżnieniom
rozruch rozruchem; rozruchów, rozruchom
rozrusznik rozrusznikiem; rozruszników
rozrywka rozrywkę, N. rozrywką; C.lm.
rozrywkom
rozrząd rozrządem; rozrządów, rozrządom
rozrzedzić rozrzedzę, rozrzedzą; rozrzedź
rozrzewnienie rozrzewnieniem
rozrzut rozrzutem
rozrzutny; rozrzutni
rozrzynać rozrzynam, rozrzynają
rozsądek rozsądkiem
rozsądny; rozsądni
rozsądzić rozsądzę, rozsądzą; rozsądź
rozsiąść się rozsiądę się, rozsiądą się; rozsiądź się
rozsierdzić rozsierdzę, rozsierdzą; rozsierdź
rozsmarować 1.lp. rozsmaruję, 3.lp. rozsmaruje, rozsmarują
rozstać się rozstanę się, rozstaną się
rozstaj rozstajem; rozstajów a. rozstai,
rozstajom
rozstajny
rozstanie rozstaniem; rozstaniom
rozstaw rozstawem; rozstawów, rozstawom
rozstawiać rozstawiam, rozstawiają
rozstawić rozstawię, rozstawią; rozstaw
rozstąpić się rozstąpi się, rozstąpią się
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rozstęp

rozstęp rozstępem; rozstępów, rozstępom
rozstroić rozstroję, rozstroisz, rozstroją;
rozstrój
rozstrój rozstrojem; rozstrojów, rozstrojom
rozstrzelać rozstrzelam, rozstrzelają
rozstrzelić (rozdzielić) rozstrzelę, rozstrzelą
rozstrzygnąć rozstrzygnę, rozstrzygną;
rozstrzygnął, rozstrzygnęła, rozstrzygnęli;
rozstrzygnąwszy; rozstrzygnięty
rozstrzygnięcie rozstrzygnięciem; rozstrzygnięciom
rozsunąć rozsunę, rozsuną; rozsunął, rozsunęła, rozsunęli; rozsunąwszy; rozsunięty
rozsupłać rozsupłam, rozsupłają
rozsypka rozsypkę, N. rozsypką; C.lm.
rozsypkom
rozsypywać 1.lp. rozsypuję, 3.lp. rozsypuje,
rozsypują
rozszalały; rozszalali
rozszaleć się 1.lp. rozszaleję się, 3.lp. rozszaleje się, rozszaleją się; rozszaleli się
rozszczepić rozszczepię, rozszczepią
rozszerzyć rozszerzę, rozszerzą; rozszerz
rozścielić rozścielę, rozścielą
rozśpiewany; rozśpiewani
rozświetlić rozświetlę, rozświetlą
roztapiać roztapiam, roztapiają
roztargnienie roztargnieniem
roztargniony; roztargnieni
roztarty
rozterka rozterkę, N. rozterką; C.lm. rozterkom
roztkliwić się roztkliwię się, roztkliwią się;
roztkliw się
roztłuc roztłukę, roztłuką
roztocze roztoczem; roztoczom
roztoczyć roztoczę, roztoczą
roztopić roztopię, roztopią
roztrącić roztrącę, roztrącą
roztrwonić roztrwonię, roztrwonią
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roztrzaskać roztrzaskam, roztrzaskają
roztrząsać roztrząsam, roztrząsają
roztrząsnąć roztrząsnę, roztrząsną; roztrząsnął, roztrząsnęła, roztrząsnęli; roztrząsnąwszy; roztrząśnięty
roztrzepać 1.lp. roztrzepię, 3.lp. roztrzepie,
roztrzepią
roztrzepany; roztrzepani
roztrzęsiony; roztrzęsieni
roztwór roztworem, roztworze; roztworów, roztworom
rozum rozumem; rozumów, rozumom
rozumieć rozumiem, rozumieją; rozumieli
rozwarstwienie rozwarstwieniem; rozwarstwieniom
rozwarty
rozważanie rozważaniem; rozważaniom
rozwiązły; rozwiąźli a. rozwięźli
rozwiąźle
rozwiedziony; rozwiedzeni
rozwieść się rozwiodę się; rozwiódł się;
rozwiódłszy się
rozwieźć (porozwozić) rozwiozę, rozwiozą; rozwieź; rozwiózł; rozwiózłszy
rozwinięty; rozwinięci
rozwlekły; rozwlekli
rozwód rozwodem; rozwodów, rozwodom
rozwódka rozwódkę N. rozwódką; C.lm.
rozwódkom
rozwój rozwoju
rozwrzeszczany; rozwrzeszczani
rozwścieczony; rozwścieczeni
rozwydrzony; rozwydrzeni
rozzłoszczony; rozzłoszczeni
rozzłościć rozzłoszczę, rozzłoszczą
rozzuchwalić rozzuchwalę, rozzuchwalą
rozżalony; rozżaleni
rozżarzyć rozżarzę, rozżarzą; rozżarz
rożek rożkiem; rożków, rożkom
rożen rożnem; rożnów, rożnom
ród rodem; rodów, rodom

ruchomy

róg rogiem; rogów, rogom
rój rojem; rojów, rojom
rów rowem; rowów, rowom
rówieśnik rówieśnikiem; rówieśników,
rówieśnikom
równać równam, równają
równie
również
równik równikiem
równina równinę, N. równiną; C.lm. równinom
równinny
równo
równoboczny
równo brzmiący (o równym brzmieniu)
równobrzmiący (o identycznej treści)
równoczesny
równocześnie
równokątny
równokształtny
równolatek równolatkiem; równolatków,
równolatkom
równoległoboczny
równoległobok równoległobokiem; równoległoboków, równoległobokom
równoległy
równoleżnik równoleżnikiem; równoleżników, równoleżnikom
równoprawny; równoprawni
równoramienny
równorzędny; równorzędni
równouprawnienie równouprawnieniem
równouprawniony; równouprawnieni
równowaga równowagę, równowagą
równoważnik równoważnikiem; równoważników, równoważnikom
równoważny
równoważyć równoważy, równoważą
równoznaczny
równy; równi
rózga rózgę, N. rózgą; rózg a. rózeg, C.lm.
rózgom

rudowłosy
róż różem; różów, różom
róża różę, N. różą; C.lm. różom
różaniec różańcem; różańców, różańcom
różdżka różdżkę, N. różdżką; C.lm. różdżkom
różdżkarz różdżkarzem; różdżkarzom
Różewicz (Tadeusz) Różewiczem
różnica różnicę, N. różnicą; C.lm. różnicom
różnić się różnię się, różnią się
różnie
różnobarwny
różnokolorowy
różnokształtny
różnoraki; różnoracy
różnorodny; różnorodni
różny; różni
różokrzyżowiec różokrzyżowcem; różokrzyżowców, różokrzyżowcom
różowieć 1.lp. różowieję, 3.lp. różowieje,
różowieją
różowożółty (żółty z odcieniem różowym)
różowo-żółty (różowy i żółty)
różyczka różyczkę, N. różyczką; C.lm. różyczkom
RP (Rzeczpospolita Polska) ndm
RPA (Republika Południowej Afryki) ndm
rtęć rtęci, rtęcią
RTV a. rtv (radio i telewizja) ndm
rubaszny; rubaszni
rubel rublem; rubli, rublom
Rubens (Peter Paul) Peterem Paulem Rubensem, Peterze Paulu Rubensie
rubież N. rubieżą; C.lm. rubieżom
rubinowoczerwony (czerwony jak rubin)
Rubinstein (Artur) Arturem Rubinsteinem
rubryka rubrykę, N. rubryką; C.lm. rubrykom
ruch ruchem; ruchów, ruchom
ruchliwy; ruchliwi
ruchomy
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ruczaj

ruczaj ruczajem; ruczajów, ruczajom
ruda rudę, N. rudą; C.lm. rudom
rudawobrązowy (brązowy o odcieniu
rudawym)
rudera ruderze, ruderę, N. ruderą; C.lm.
ruderom
rudoblond ndm
rudobrody; rudobrodzi
rudoczerwony (czerwony z odcieniem
rudym)
rudowłosy; rudowłosi
rudo-zielony (rudy i zielony)
rufa rufę, N. rufą; C.lm. rufom
rugbista rugbistę, N. rugbistą; rugbistów,
C.lm. rugbistom
rugby ndm
ruina ruinę, N. ruiną; C.lm. ruinom
ruja rui, ruję, rują
rujnować 1.lp. rujnuję, 3.lp. rujnuje, rujnują
ruletka ruletkę, N. ruletką; C.lm. ruletkom
rulon rulonem; rulonów, rulonom
rumak rumakiem; rumaków, rumakom
rumba rumbę, N. rumbą; C.lm. rumbom
rumianek rumiankiem; rumianków, rumiankom
rumsztyk rumsztykiem; rumsztyków,
rumsztykom
Rumunia Rumunii, Rumunię, Rumunią
Rumun; Rumunka; rumuński
runąć runę, runą; runął, runęła, runęli;
runąwszy
rupieć rupieciem; rupieci, rupieciom
rura rurze, rurę, N. rurą; C.lm. rurom
rurociąg rurociągiem; rurociągów, rurociągom
rusałka rusałkę, N. rusałką; C.lm. rusałkom
rusycyzm rusycyzmem, rusycyzmie
rusyfikacja rusyfikacji, rusyfikację, rusyfikacją
rusznica rusznicę, N. rusznicą; C.lm. rusznicom
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ruszt rusztem; rusztów, rusztom
ruszyć ruszę, ruszą
Ruś Rusią
Rusin; Rusinka; ruski
rutyna rutynę, rutyną
rutyniarstwo rutyniarstwem
rutyniarz rutyniarzem; rutyniarzom
rwetes rwetesem
rybactwo rybactwem
rybak rybakiem; rybaków
ryba piła rybę piłę, N. rybą piłą; C.lm. rybom piłom
rybitwa rybitwę, N. rybitwą; C.lm. rybitwom
rybka rybkę, N. rybką; C.lm. rybkom
rybołów rybołowem; rybołowów, rybołowom
rybołówstwo rybołówstwem
rybonukleinowy
rycerstwo rycerstwem
rycerz rycerzem; rycerzom
rychło w czas
ryczałt ryczałtem; ryczałtów, ryczałtom
rydz rydzem; rydzów, rydzom
Rydz-Śmigły (Edward) Edwardem Rydzem-Śmigłym
rygiel ryglem; rygli a. ryglów, ryglom
rygor rygorem, rygorze; rygorów, rygorom
ryjówka ryjówkę, N. ryjówką; C.lm. ryjówkom
ryk rykiem; ryków, rykom
ryknąć ryknę, rykną; ryknął, ryknęła, ryknęli; ryknąwszy
rykoszet rykoszetem; rykoszetów, rykoszetom
rylec rylcem; rylców, rylcom
rynek rynkiem; rynków, rynkom
rynna rynnę, N. rynną; C.lm. rynnom
rynsztok rynsztokiem; rynsztoków, rynsztokom
rynsztunek rynsztunkiem; rynsztunków,
rynsztunkom

rzeźnia

rys rysem; rysów, rysom
rysopis rysopisu, rysopisie; rysopisów
rysunek rysunku, rysunkiem; rysunków,
rysunkom
Ryszard Ryszardem; Ryszardów, Ryszardom
ryś rysiem; rysiów a. rysi, rysiom
rytualny
rytuał rytuałem; rytuałów, rytuałom
ryzykant ryzykanta, ryzykancie; ryzykantów, ryzykantom
ryzyk-fizyk ndm
ryż ryżem
ryżowy
ryży
rzadki; rzadcy
rzadko
rzadko kiedy
rzadko spotykany
rzadziutki
rząd (szereg) rzędem; rzędów, rzędom
rząd (władza państwowa) rządu; rządów,
rządom
rządca rządcę, N. rządcą; rządców, C.lm.
rządcom
rządzący
rządzić rządzę, rządzą; rządź
rzec rzeknę, rzekną
rzecz N. rzeczą; C.lm. rzeczom
rzecznik rzecznikiem; rzeczników, rzecznikom
rzeczny
rzeczownik rzeczownikiem; rzeczowników, rzeczownikom
rzeczoznawca rzeczoznawcę, N. rzeczoznawcą; rzeczoznawców, C.lm. rzeczoznawcom
rzeczpospolita B. rzeczpospolitą, N. rzecząpospolitą a. rzeczpospolitą; rzeczompospolitym a. rzeczpospolitym
Rzeczpospolita Polska (skrót: RP) Rzecząpospolitą Polską a. Rzeczpospolitą
Polską

rzeczułka rzeczułkę, N. rzeczułką; C.lm.
rzeczułkom
rzeczywisty; rzeczywiści
rzeczywiście
rzednąć rzednie, rzedną; rzednął a. rzedł
rzeka rzekę, N. rzeką; C.lm. rzekom
rzekomo
rzekomy; rzekomi
rzekotka rzekotkę, N. rzekotką; C.lm. rzekotkom
rzemienny
rzemień rzemieniem; rzemieni, rzemieniom
rzemieślniczy
rzemieślnik rzemieślnikiem; rzemieślników, rzemieślnikom
rzemiosło rzemiosłem; rzemiosłom
rzemyk rzemykiem; rzemyków, rzemykom
rzep rzepem; rzepów, rzepom
rzepak rzepaku, rzepakiem; rzepaków
Rzepicha Rzepisze, Rzepichę, N. Rzepichą;
C.lm Rzepichom
rzepka rzepkę, N. rzepką; C.lm. rzepkom
rzesza rzeszę, N. rzeszą; C.lm. rzeszom
Rzesza (państwo niemieckie) Rzeszę, Rzeszą
rzeszoto rzeszotem; C.lm. rzeszotom
Rzeszów Rzeszowem
rzeszowianin (pot. rzeszowiak); rzeszowianka; rzeszowski
Rzeszowskie Rzeszowskiem
Rzeszowszczyzna Rzeszowszczyznę, Rzeszowszczyzną, Rzeszowszczyźnie
rześki; rześcy
rzetelny; rzetelni
rzewny; rzewni
rzezimieszek rzezimieszkiem; rzezimieszków, rzezimieszkom
rzeź rzezi, N. rzezią; rzezi, C.lm. rzeziom
rzeźba rzeźbę, N. rzeźbą; C.lm. rzeźbom
rzeźbiarz rzeźbiarzem; rzeźbiarzom
rzeźbić rzeźbię, rzeźbią; rzeźb a. rzeźbij
rzeźnia rzeźni, rzeźnię, N. rzeźnią; rzeźni,
C.lm. rzeźniom
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rzeźnik

rzeźnik rzeźnikiem; rzeźników, rzeźnikom
rzeźwiący
rzeźwić rzeźwię, rzeźwią
rzeźwy; rzeźwi
rzeżączka rzeżączkę, rzeżączką
rzeżucha rzeżusze, rzeżuchę, N. rzeżuchą;
C.lm. rzeżuchom
rzęch rzęchem; rzęchów, rzęchom
rzędna rzędną, N. rzędną; C.lm. rzędnym
rzępolić rzępolę, rzępolą
rzęsa rzęsę, N. rzęsą; C.lm. rzęsom
rzęsisty
rzęzić rzężę, rzężą; rzęź
rzężenie
rznąć rznę, rzną; rznął, rznęła, rznęli;
rznąwszy; rznięty a. zob. rżnąć
rzodkiew rzodkwi, N. rzodkwią; rzodkwi,
C.lm. rzodkwiom
rzodkiewka rzodkiewkę, N. rzodkiewką;
C.lm. rzodkiewkom
rzucać rzucam, rzucają
rzucić rzucę, rzucą
rzut rzutem; rzutów, rzutom
rzutki; rzutcy
rzutnia rzutni, rzutnię, N. rzutnią; rzutni,
C.lm. rzutniom
rzutnik rzutnikiem; rzutników, rzutnikom
rzutować 1.lp. rzutuję, 3.lp. rzutuje, rzutują
rzyć (pośladki) rzyci, N. rzycią; rzyci, C.lm.
rzyciom
rzygać rzygam, rzygają
rzygnąć rzygnę, rzygną; rzygnął, rzygnęła,
rzygnęli; rzygnąwszy
Rzym Rzymem
rzymianin (mieszkaniec miasta Rzym);
rzymianka (mieszkanka miasta Rzym);
Rzymianin (obywatel starożytnego
państwa Rzym); Rzymianka (obywatelka starożytnego państwa Rzym);
rzymski
rzymskokatolicki; rzymskokatoliccy
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r.ż. (rodzaj żeński)
rżeć rży, rżą
rżnąć rżnę, rżną; rżnął, rżnęła, rżnęli;
rżnąwszy; rżnięty a. zob. rznąć
rżysko rżyskiem; rżyskom

S
s (sekunda)
s. (siostra zakonna); ss. (siostry)
s. a. str. (strona)
SA a. S.A. (Spółka Akcyjna)
ndm
sabotaż sabotażem; sabotaży a. sabotażów,
sabotażom
sacharyna sacharynę, sacharyną
sacrum ndm
sad sadem; sadów, sadom
sadownictwo sadownictwem
sadyzm sadyzmem, sadyzmie
sadzawka sadzawkę, N. sadzawką; C.lm.
sadzawkom
sadź sadzi, sadzią a. zob. szadź
safanduła safandułę, N. safandułą; safandułów a. safanduł, C.lm. safandułom
Saint-Exupéry (Antoine) Antoine’a Saint-Exupéry’ego, Antoine’em Saint-Exupérym
a. (z odmienionym imieniem) ndm: z Antoinem de Saint-Exupery
sakiewka sakiewkę, N. sakiewką; C.lm.
sakiewkom
sakrament sakramentem, sakramencie;
sakramentów, sakramentom
Saksonia Saksonii, Saksonię, Saksonią
Saksończyk; Saksonka; saksoński
salam alejkum
ndm a. salem alejkum
salezjanin salezjaninem; salezjanów, salezjanom
salmonella salmonelli, salmonellę, N. salmonellą; salmonelli, C.lm. salmonellom

Sancho Pansa

Salomea Salomei, Salomeę, N. Salomeą;
C.lm. Salomeom
Salomon Salomonem
salut salutem; salutów, salutom
sam na sam
samobieżny
samobójca samobójcę, N. samobójcą; samobójców, C.lm. samobójcom
samobójstwo samobójstwem; samobójstwom
samochód samochodem; samochodów,
samochodom
samochwała samochwałę, N. samochwałą;
samochwał a. samochwałów, C.lm. samochwałom
samoczynny
samodyscyplina samodyscyplinę, samodyscypliną
samodzielny; samodzielni
samofinansować się 1.lp. samofinansuję się,
3.lp. samofinansuje się, samofinansują się
samogłoska samogłoskę, N. samogłoską;
C.lm. samogłoskom
samograj samograjem; samograjów, samograjom
samoistny; samoistni
samojezdny
samokontrola samokontroli, samokontrolę, samokontrolą
samokrytycyzm samokrytycyzmem, samokrytycyzmie
samokrytyka samokrytykę, samokrytyką
samokształcenie
samolot samolotem; samolotów, samolotom
samolub samolubem; samolubów, samolubom
samonaprowadzający
samoobrona samoobronę, samoobroną
samoobsługa samoobsługę, samoobsługą
samoobsługowy
samoocena samoocenę, samooceną

samooskarżenie samooskarżeniem; samooskarżeniom
samopas
samopoczucie
samopomoc samopomocą
samorodek samorodkiem; samorodków,
samorodkom
samorząd samorządem; samorządów, samorządom
samorzutny; samorzutni
samosąd samosądem; samosądów, samosądom
Samosierra Samosierrę, Samosierrą, Samosierze a. Somosierra
samospalenie samospaleniem
samouczek samouczkiem; samouczków,
samouczkom
samouk samoukiem; samouków, samoukom
samoutwardzalny
samowiedza samowiedzę, samowiedzą
samowładca samowładcę, N. samowładcą;
samowładców, C.lm. samowładcom
samowładztwo samowładztwem
samowola samowoli, samowolę, samowolą
samowystarczalność samowystarczalności, samowystarczalnością
samowystarczalny; samowystarczalni
samozadowolenie samozadowoleniem
samozagłada samozagładę, samozagładą
samozapłon samozapłonem
samozwaniec samozwańcem; samozwańców, samozwańcom
samożywny
Samuel Samuelem; Samuelów, Samuelom
samuraj samurajem; samurajów, samurajom
sanatorium lp. ndm; sanatoria, sanatoriów,
sanatoriom
Sancho Pansa Sanczo Pansie, Sanczo Pansę, Sanczo Pansą
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Sand

Sand (George) ndm: George Sand
sandał sandałem; sandałów, sandałom
Sandomierskie Sandomierskiem
Sandomierszczyzna
Sandomierz Sandomierzem
sandomierzanin; sandomierzanka;
sandomierski
Sandra Sandrze, Sandrę, N. Sandrą; C.lm.
Sandrom
sandwicz sandwiczem; sandwiczy a. sandwiczów, sandwiczom
saneczkarz saneczkarzem; saneczkarzom
sanepid (stacja sanitarno-epidemiologiczna) sanepidem
sangwinik sangwinikiem; sangwiników,
sangwinikom
sanie sań a. sani, saniom
sanitariusz sanitariuszem; sanitariuszy
a. sanitariuszów, sanitariuszom
sanitarno-epidemiologiczny (skrót: san.-epid.)
sankcja sankcji, sankcję, N. sankcją; sankcji, C.lm. sankcjom
sanktuarium lp. ndm; sanktuaria, sanktuariów, sanktuariom
sanna sannę, sanną
Santiago ndm
Sapieha (Adam) Sapiesze a. Sapieże, Sapiehę, z Sapiehą
Sara Sarze, Sarę, N. Sarą; C.lm. Sarom
sarkazm sarkazmem, sarkazmie
sarkofag sarkofagiem; sarkofagów, sarkofagom
sarmatyzm sarmatyzmem, sarmatyzmie
Sartre (Jean Paul) Jeana Paula Sartre’a, Jeanem Paulem Sartrem, Jeanie Paulu Sartrze
saszetka saszetkę, N. saszetką; C.lm. saszetkom
satanizm satanizmem, satanizmie
Saturnin Saturninem; Saturninów, Saturninom
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satyra satyrze, satyrę, N. satyrą; C.lm. satyrom
satysfakcja satysfakcji, satysfakcję, satysfakcją
sauna saunę, N. sauną; C.lm. saunom
sauté (bez panierowania)
savoir-vivre savoir-vivre’em, savoir-vivrze
a. ndm
sawanna sawannie, sawannę, N. sawanną;
C.lm. sawannom
Sącz Sączem
sądeczanin; sądeczanka; sądecki
sączek sączkiem; sączków, sączkom
sączyć sączę, sączą
sąd sądem; sądów, sądom
Sądecczyzna Sądecczyznę, Sądecczyzną,
Sądecczyźnie
sądny
sądownictwo sądownictwem
sądzić sądzę, sądzą; sądź
sąg sągiem; sągów, sągom
sąsiad sąsiadem, sąsiedzie; sąsiadów, sąsiadom
sąsiadka sąsiadkę, N. sąsiadką; C.lm. sąsiadkom
sąsiedni
sąsiedzki
sąsiedztwo sąsiedztwem
sąsiek sąsiekiem; sąsieków, sąsiekom
sążeń sążniem; sążni, sążniom
sążnisty
SB (Służba Bezpieczeństwa)
SC (Spółka Cywilna – w nazwie firmy)
scalić scalę, scalą
scedować 1.lp. sceduję, 3.lp. sceduje, scedują
scenariusz scenariuszem; scenariuszom
scenarzysta scenarzystę, N. scenarzystą;
scenarzystów, C.lm. scenarzystom
sceneria scenerii, scenerią, N. scenerią;
scenerii, C.lm. sceneriom
scenograf scenografem; scenografów, scenografom
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scenografia scenografii, scenografię,
N. scenografią; scenografii, C.lm. scenografiom
scentralizowany
sceptycyzm sceptycyzmem, sceptycyzmie
sceptyk sceptykiem; sceptyków, sceptykom
schab schabem; schabów, schabom
schaboszczak schaboszczakiem; schaboszczaków, schaboszczakom
schadzka schadzkę, N. schadzką; C.lm.
schadzkom
scharakteryzować 1.lp. scharakteryzuję,
3.lp. scharakteryzuje, scharakteryzują
scheda schedę, N. schedą; C.lm. schedom
schemat schematem; schematów, schematom
scherzo scherzem; scherzom
Schiller (Fryderyk a. Friedrich) Fryderykiem a. Friedrichem Schillerem, Fryderyku a. Friedrichu Schillerze
schizma schizmie, schizmę, schizmą
schizofrenia schizofrenii, schizofrenię,
schizofrenią
schizofrenik schizofrenikiem; schizofreników, schizofrenikom
schlebiać schlebiam, schlebiają
schludny; schludni
schłodzić schłodzę, schłodzą;
schłodź a. schłódź
schnąć schnę, schną; schnął a. sechł, schli
a. schnęli
schodek schodkiem; schodków, schodkom
schody schodów, schodom
schodzić schodzę, schodzą; schodź
schola scholę, N. scholą; C.lm. scholom
scholastyka scholastykę, scholastyką
Schopenhauer (Arthur) Arthurem Schopenhauerem, Arthurze Schopenhauerze
schorowany; schorowani
schorzenie schorzeniem; schorzeniom

schowek schowkiem; schowków, schowkom
schron schronem; schronów, schronom
schronić się schronię się, schronią się
schronisko schroniskiem; schroniskom
schrupać 1.lp. schrupię, 3.lp. schrupie,
schrupią
Schubert (Franciszek a. Franz) Franciszkiem a. Franzem Schubertem, Franciszku
a. Franzu Schubercie
schudnąć schudnę, schudną; schudł
a. schudnął; schudnąwszy
Schulz (Bruno) Brunonem Schulzem
Schumann (Robert) Robertem Schumannem, Robercie Schumannie
schwycić schwycę, schwycą
schylić się schylę się, schylą się
schyłek schyłkiem
science fiction ndm (skrót: s.f. a. SF)
Scott (Walter) Walterem Scottem, Walterze Scotcie
scrabble ndm a. scrabble’a, scrabble’em
scrabble’owy
scysja scysji, scysję, N. scysją; scysji, C.lm.
scysjom
scyzoryk scyzorykiem; scyzoryków, scyzorykom
sczepić sczepię, sczepią
sczepienie sczepieniem
sczerniały
sczernieć 1.lp. sczernieję, 3.lp. sczernieje,
sczernieją
sczerwienieć 1.lp. sczerwienieję, 3.lp.
sczerwienieje, sczerwienieją; sczerwienieli
sczeznąć sczeznę, sczeźniesz, sczezną;
sczeźnij; sczeznął a. sczezł
seans seansem, seansie; seansów, seansom
SECAM SECAM-em a. ndm a. zob. Secam
Secam Secamem a. ndm a. zob. SECAM
secesja secesji, secesję, secesją
secundo
segment segmentem, segmencie; segmentów, segmentom
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segregacja

segregacja segregacji, segregację, segregacją
sejf sejfem; sejfów, sejfom
sejm sejmem; sejmów, sejmom
Sejm (nazwa własna parlamentu): Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Wielki
a. Sejm Czteroletni
sejm (nazwa pospolita) sejmem; sejmów,
sejmom
sejmik sejmikiem; sejmików, sejmikom
sejsmiczny
sejsmologia sejsmologii, sejsmologię, sejsmologią
sekcja sekcji, sekcję, N. sekcją; sekcji, C.lm.
sekcjom
sekret sekretem; sekretów, sekretom
sekretariat sekretariatem; sekretariatów,
sekretariatom
sekretarz sekretarzem; sekretarzom
seks seksem
seksbomba seksbombę, N. seksbombą;
C.lm. seksbombom
seksowny; seksowni
sekstans sekstansem, sekstansie; sekstansów, sekstansom
sekstet sekstetem; sekstetów, sekstetom
seksuologia seksuologii, seksuologię, seksuologią
sekta sektę, N. sektą; C.lm. sektom
sekularyzacja sekularyzacji, sekularyzację,
sekularyzacją
sekunda sekundzie, sekundę, N. sekundą;
C.lm. sekundom (skrót: s)
sekundant sekundantem, sekundancie;
sekundantów, sekundantom
sekundować 1.lp. sekunduję, 3.lp. sekunduje, sekundują
sekwencja sekwencji, sekwencję, N. sekwencją; sekwencji, C.lm. sekwencjom
sekwoja sekwoi, sekwoję, N. sekwoją; sekwoi, C.lm. sekwojom
selekcja selekcji, selekcję, selekcją

244

semestr semestrem, semestrze; semestrów,
semestrom
seminarium lp. ndm; seminaria, seminariów, seminariom
seminarzysta seminarzystę, N. seminarzystą; seminarzystów, C.lm. seminarzystom
semiotyka semiotyce, semiotykę, semiotyką
Semiramida Semiramidę, Semiramidą
sen. (senior; senator)
senat senatem; senatów, senatom
senator senatorem, senatorze; senatorów,
senatorom (skrót: sen.)
senior seniorem, seniorze; seniorów, seniorom (skrót: sen.)
sennik sennikiem; senników, sennikom
senny; senni
sens sensem, sensie
sensacja sensacji, sensację, N. sensacją;
sensacji, C.lm. sensacjom
sensacyjno-kryminalny
sensat sensatem; sensatów, sensatom
sensor sensorem, sensorze; sensorów,
sensorom
sensowny; sensowni
sensu stricto
sentencja sentencji, sentencję, N. sentencją; sentencji, C.lm. sentencjom
sentyment sentymentem, sentymencie;
sentymentów, sentymentom
sentymentalizm sentymentalizmem, sentymentalizmie
separacja separacji, separację, N. separacją; separacji, C.lm. separacjom
seppuku ndm
Serbia Serbii, Serbię, Serbią
Serb;Serbka; serbski
serfować 1.lp. serfuję, 3.lp. serfuje, serfują
a. zob. surfować
Sergiusz Sergiuszem; Sergiuszów, Sergiuszom
seria serii, serię, N. serią; serii, C.lm. seriom

siarkowodór

serial serialem; seriali, serialom
serio
serpentyna serpentynę, N. serpentyną;
C.lm. serpentynom
serw serwem; serwów, serwom
serwatka serwatkę, N. serwatką; C.lm.
serwatkom
serwetka serwetkę, N. serwetką; C.lm.
serwetkom
serwilizm serwilizmem, serwilizmie
serwis serwisom; serwisów, serwisom
serwus a. serwus!
sesja sesji, sesję, N. sesją; sesji, C.lm. sesjom
setbol setbola; setbole, setboli
seter seterem, seterze; seterów, seterom
sex-shop sex-shopem; sex-shopów, sex-shopom a. sex shop
sędzia sędziego a. sędzi, sędziemu a. sędzi,
sędziego a. sędzię, N. sędzią, sędzi a. sędzim;
sędziów, C.lm. sędziom
Sędzimir Sędzimirem, Sędzimirze; Sędzimirów, Sędzimirom
sędziowski; sędziowscy
sędziwy; sędziwi
sęk sękiem; sęków, sękom
sękacz sękaczem; sękaczy a. sękaczów;
sękaczom
sęp sępem; sępów, sępom
Sęp-Szarzyński (Mikołaj) Mikołajem Sępem-Szarzyńskim
s.f. (science fiction) a. SF
sfabrykować 1.lp. sfabrykuję, 3.lp. sfabrykuje, sfabrykują
sfałszować 1.lp. sfałszuję, 3.lp. sfałszuje,
sfałszują
sfaulować 1.lp. sfauluję, 3.lp. sfauluje,
sfaulują
sfera sferze, sferę, N. sferą; C.lm. sferom
sfilmować 1.lp. sfilmuję, 3.lp. sfilmuje,
sfilmują
sfinalizować 1.lp. sfinalizuję, 3.lp. sfinalizuje, sfinalizują

sfinansować 1.lp. sfinansuję, 3.lp. sfinansuje, sfinansują
Sfinks (istota mitologiczna) Sfinksem
sfinks (tajemniczy człowiek; posąg lwa
z ludzką głową) sfinksem; sfinksów, sfinksom
sfora sforze, sforę, N. sforą; sfor a. sfór,
C.lm. sforom
sformować 1.lp. sformuję, 3.lp. sformuje,
sformują
sformułować 1.lp. sformułuję, 3.lp. sformułuje, sformułują
sforsować 1.lp. sforsuję, 3.lp. sforsuje,
sforsują
Sforza (Bona, ród) Bonę Sforzę, N. Boną
Sforzą; Sforzowie, Sforzów, C.lm. Sforzom
sfotografować 1.lp. sfotografuję, 3.lp. sfotografuje, sfotografują
sfrunąć sfrunę, sfruną; sfrunął, sfrunęła,
sfrunęli; sfrunąwszy
Shakespeare (William) Williama Shakespeare’a, Williamem Shakespeare’em,
Williamie Shakespearze a. zob. Szekspir
shareware shareware’em, sharewarze
Shaw (Bernard) Bernardem Shawem,
o Bernardzie Shaw a. (z odmienionym
imieniem) ndm: utwory Bernarda Shaw
Sherlock Holmes Sherlockiem Holmesem
sherry ndm
shoah a. zob. szoah ndm
short-track short-trackiem
show ndm
show-biznes show-biznesem
showman showmanem;
showmanów, showmanom
SI (System International – międzynarodowy układ jednostek miar) ndm
siad siadem; siadów, siadom
siarka siarkę, siarką (symbol: S)
siarkowodór siarkowodorem, siarkowodorze
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siatka

siatka siatkę, N. siatką; C.lm. siatkom
siatkarz siatkarzem; siatkarzom
siatkówka siatkówkę, N. siatkówką; siatkówek, C.lm. siatkówkom
siąpić siąpi
siąść siądę, siądą; siądź
siec siekę, sieką
sieczka sieczkę, N. sieczką; C.lm. sieczkom
sieć sieci, N. siecią; sieci, C.lm. sieciom
siedem siedmiu
siedemdziesiąt siedemdziesięciu
siedemdziesiąty
siedemdziesięciogodzinny
siedemdziesięciokrotny
siedemdziesięciolecie siedemdziesięcioleciem; siedemdziesięcioleci, siedemdziesięcioleciom
siedemdziesięcioletni
siedemdziesięciometrowy
siedemkroć
siedemnastoletni
siedemnastowieczny
siedemnaście
siedemset siedmiuset
siedemsetlecie siedemsetleciem; siedemsetleci, siedemsetleciom
siedemsetletni
siedemsetny; siedemsetni
Siedlce Siedlcom
siedlczanin; siedlczanka; siedlecki
siedmiobok siedmiobokiem; siedmioboków, siedmiobokom
siedmiodniowy; siedmiodniowi
siedmiogodzinny
siedmioipółletni
siedmiokąt siedmiokątem; siedmiokątów,
siedmiokątom
siedmiokrotny; siedmiokrotni
siedmiolatek siedmiolatkiem; siedmiolatków, siedmiolatkom
siedmiolecie siedmioleciem; siedmioleci,
siedmioleciom
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siedmiozgłoskowiec siedmiozgłoskowcem; siedmiozgłoskowców, siedmiozgłoskowcom
siedzący
siedziba siedzibę, N. siedzibą; C.lm. siedzibom
siedzieć siedzę, siedzą; siedź; siedzieli
sieja siei, sieję, N. sieją; siei, C.lm. siejom
siekiera siekierze, siekierę, N. siekierą;
C.lm. siekierom
siemię siemienia, siemieniem
sień sieni, N. sienią; sieni, C.lm. sieniom
siepacz siepaczem; siepaczy a. siepaczów,
siepaczom
siermiężny; siermiężni
sieroctwo sieroctwem
sierota sierotę, N. sierotą; sierot a. sierót,
C.lm. sierotom
sierotka sierotkę, N. sierotką; C.lm. sierotkom
sierp sierpem; sierpów, sierpom
sierpień sierpniem; sierpni a. sierpniów,
sierpniom
sierść sierści, sierścią
sierżant sierżantem, sierżancie; sierżantów, sierżantom (skrót: sierż.)
siew siewem; siewów, siewom
siewca siewcę, N. siewcą; siewcy, siewców,
C.lm. siewcom
siewka siewce, siewkę, N. siewką; siewek,
C.lm. siewkom
sięgnąć sięgnę, sięgniesz, sięgną; sięgnijcie; sięgnął, sięgnęła, sięgnęli; sięgnąwszy
signor signorem, signorze; signorów, signorom
signora signorze, signorę, N. signorą; C.lm.
signorom
signorina signorinę, N. signoriną; C.lm.
signorinom
signum temporis (znak czasu)
sikawka sikawkę, N. sikawką; C.lm. sikawkom

skapnąć

sikhowie sikhów, sikhom
siklawa siklawę, N. siklawą; C.lm. siklawom
siknąć siknę, sikną; siknął, siknęła, siknęli;
siknąwszy
siłomierz siłomierzem; siłomierzy a. siłomierzów, siłomierzom
siłownia siłowni, siłownię, N. siłownią;
siłowni, C.lm. siłowniom
sin (sinus)
singel singlem; singli a. singlów, singlom
a. zob. syngiel
singlista singlistę, N. singlistą; singlistów,
C.lm. singlistom
siniec sińcem; sińców, sińcom
sinieć 1.lp. sinieję, 3.lp. sinieje, sinieją;
sinieli
sinologia sinologii, sinologię, sinologią
sinoniebieski
sinus sinusem; sinusów, sinusom (skrót:
sin)
sinusoida sinusoidę, N. sinusoidą; C.lm.
sinusoidom
siostra siostrze, siostrę, N. siostrą; sióstr,
C.lm. siostrom (skrót: s.)
siostrzeniec siostrzeńcem; siostrzeńców,
siostrzeńcom
siostrzyczka siostrzyczkę, N. siostrzyczką;
C.lm. siostrzyczkom
siódmoklasista siódmoklasistę, N. siódmoklasistą; siódmoklasistów, C.lm. siódmoklasistom
siódmy
sir (tytuł ang.: pan) ndm
sitwa sitwę, N. sitwą; C.lm. sitwom
siup!
siurpryza siurpryzę, N. siurpryzą; C.lm.
siurpryzom
siwek siwkiem; siwków, siwkom
siwieć 1.lp. siwieję, 3.lp. siwieje, siwieją;
siwieli
siwobrody; siwobrodzi

siwoszary
siwowłosy; siwowłosi
siwucha siwusze, siwuchę, siwuchą
sjesta sjestę, N. sjestą; C.lm. sjestom
ska (spółka) a. s-ka, a. sp.
skacowany; skacowani
skafander skafandrem, skafandrze; skafandrów, skafandrom
skafanderek skafanderkiem; skafanderków, skafanderków
skaj skajem
skakać 1.lp. skaczę, 3.lp. skacze, skaczą
skalisty
skalkulować 1.lp. skalkuluję, 3.lp. skalkuluje, skalkulują
skalnik skalnikiem; skalników, skalnikom
skalny
skalp skalpem; skalpów, skalpom
skalpel skalpelem; skalpeli a. skalpelów,
skalpelom
skała skałę, N. skałą; C.lm. skałom
Skamander (grupa poetów) Skamandra,
Skamandrze
skamandryta skamandrytę, N. skamandrytą; skamandrytów, C.lm. skamandrytom
skamielina skamielinę, N. skamieliną;
C.lm. skamielinom
skamieniały
skanalizować 1.lp. skanalizuję, 3.lp. skanalizuje, skanalizują
skandal skandalem; skandali a. skandalów,
skandalom
Skandynawia Skandynawii, Skandynawię,
Skandynawią
Skandynaw; Skandynawka; skandynawski
skansen skansenem; skansenów, skansenom
skapitulować 1.lp. skapituluję, 3.lp. skapituluje, skapitulują
skapnąć skapnie, skapną; skapnął, skapnęła, skapnęli; skapnąwszy
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skarabeusz

skarabeusz skarabeuszem; skarabeuszy
a. skarabeuszów, skarabeuszom
skarać 1.lp. skarzę, 3.lp. skarze, skarzą;
skarz
skarb skarbem; skarbów, skarbom
skarbczyk skarbczykiem; skarbczyków,
skarbczykom
skarbiec skarbcem; skarbców, skarbcom
skarbnik skarbnikiem; skarbników, skarbnikom
skarcić skarcę, skarcą; skarćcie
skarga skardze, skargę, N. skargą; C.lm.
skargom
skarlały; skarlali
skarleć 1.lp. skarleję, 3.lp. skarleje, skarleją;
skarleli
skarłowacieć 1.lp. skarłowacieję, 3.lp.
skarłowacieje, skarłowacieją; skarłowacieli
skarżyć skarżę, skarżą; skarż
skarżypyta skarżypytę, N. skarżypytą;
skarżypytów a. skarżypyt, C.lm. skarżypytom
Skarżysko-Kamienna Skarżyska-Kamiennej, Skarżysku-Kamiennej, Skarżyskiem-Kamienną
skarżyski
skasować 1.lp. skasuję, 3.lp. skasuje, skasują
skaut skautem; skautów, skautom
skaza skazę, N. skazą; C.lm. skazom
skazać 1.lp. skażę, 3.lp. skaże, skażą; skaż
skazić skażę, skażą; skaż
skażenie; skażeniem, C.lm. skażeniom
skąd
skąd by
skądinąd
skądinąd by
skądkolwiek
skądkolwiek by
skądś
skądże?
skądże by
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skąpać się 1.lp. skąpię się, 3.lp. skąpie się,
skąpią się
skąpić skąpię, skąpią
skąpiec skąpcem; skąpców, skąpcom
skąpy; skąpi
skecz skeczu; skecze, skeczy a. skeczów
skibob skibobem; skibobów, skibobom
skierować 1.lp. skieruję, 3.lp. skieruje,
skierują
skin skinem; skinów, skinom
skinhead skinheadem; skinheadów, skinheadom
skinąć skinę, skiną; skinął, skinęła, skinęli;
skinąwszy
skisnąć skiśnie, skisną; skisnął a. skisł;
skisnąwszy a. skisłszy
skleić skleję, skleisz, skleją
sklep sklepem; sklepów, sklepom
sklepienie sklepieniem; sklepieniom
sklerotyk sklerotykiem; sklerotyków, sklerotykom
skleroza sklerozie, sklerozę, sklerozą
skład składem; składów, składom
składka składkę, N. składką; C.lm. składkom
składny
skłamać 1.lp. skłamię, 3.lp. skłamie, skłamią
skłaniać skłaniam, skłaniają
skłębić skłębi, skłębią
Skłodowska-Curie (w połączeniu nazwiska panieńskiego z nazwiskiem męża na
pierwszym miejscu wymienia się nazwisko panieńskie) Marii Skłodowskiej- Curie,
Marię Skłodowską-Curie
skłonić się skłonię się, skłonią się
skłonny; skłonni
skłócić skłócę, skłócą; skłóć
sknerstwo sknerstwem
skodyfikować 1.lp. skodyfikuję, 3.lp. skodyfikuje, skodyfikują
skojarzenie skojarzeniem; skojarzeniom
skojarzyć skojarzę, skojarzą; skojarz

skreślać

skolioza skoliozę, skoliozą
skołatany; skołatani
skombinować 1.lp. skombinuję, 3.lp.
skombinuje, skombinują
skomentować 1.lp. skomentuję, 3.lp. skomentuje, skomentują
skomplikować 1.lp. skomplikuję, 3.lp.
skomplikuje, skomplikują
skomponować 1.lp. skomponuję, 3.lp.
skomponuje, skomponują
skompromitować 1.lp. skompromituję,
3.lp. skompromituje, skompromitują
skomputeryzować 1.lp. skomputeryzuję,
3.lp. skomputeryzuje, skomputeryzują
skonać skonam, skonają
skoncentrować 1.lp. skoncentruję, 3.lp.
skoncentruje, skoncentrują
skondensować 1.lp. skondensuję, 3.lp.
skondensuje, skondensują
skonfiskować 1.lp. skonfiskuję, 3.lp. skonfiskuje, skonfiskują
skonfrontować 1.lp. skonfrontuję, 3.lp.
skonfrontuje, skonfrontują
skonkretyzować 1.lp. skonkretyzuję, 3.lp.
skonkretyzuje, skonkretyzują
skonsolidować 1.lp. skonsoliduję, 3.lp.
skonsoliduje, skonsolidują
skonstatować 1.lp. skonstatuję, 3.lp. skonstatuje, skonstatują
skonstruować 1.lp. skonstruuję, 3.lp. skonstruuje, skonstruują
skonsultować 1.lp. skonsultuję, 3.lp. skonsultuje, skonsultują
skonsumować 1.lp. skonsumuję, 3.lp.
skonsumuje, skonsumują
skontaktować 1.lp. skontaktuję, 3.lp. skontaktuje, skontaktują
skontrolować 1.lp. skontroluję, 3.lp. skontroluje, skontrolują
skończyć skończę, skończą
skoordynować 1.lp. skoordynuję, 3.lp.
skoordynuje, skoordynują

skopać 1.lp. skopię, 3.lp. skopie, skopią
skopiować 1.lp. skopiuję, 3.lp. skopiuje,
skopiują
skorelować 1.lp. skoreluję, 3.lp. skoreluje,
skorelują
skoroszyt skoroszytem; skoroszytów, skoroszytom
skoro świt
skorowidz skorowidzem; skorowidzów,
skorowidzom
skorpion skorpionem; skorpionów, skorpionom
skorumpowany; skorumpowani
skorupka skorupkę, N. skorupką; C.lm.
skorupkom
skory; skorzy
skorzystać skorzystam, skorzystają
skos skosem
skoszarować 1.lp. skoszaruję, 3.lp. skoszaruje, skoszarują
skosztować 1.lp. skosztuję, 3.lp. skosztuje,
skosztują
skośnooki; skośnoocy
skośny
skowronek skowronkiem; skowronków,
skowronkom
skowyczeć skowyczy, skowyczą
skowyt skowytem
skóra skórze, skórę, N. skórą; C.lm. skórom
skórno-wenerologiczny
skórny; skórni
skóropodobny
skórzany
skra skrze, skrę, N. skrą; C.lm. skrom
skradziony
skraj skrajem; skrajów, skrajom
skrajny; skrajni
skraść skradnę, skradną
skrawać skrawam, skrawają
skrawek skrawkiem; skrawków, skrawkom
skreślać skreślam, skreślają

249

skreślić

skreślić skreślę, skreślą
skręcić skręcę, skręcą
skrępować 1.lp. skrępuję, 3.lp. skrępuje,
skrępują
skręt skrętem; skrętów, skrętom
skrętny
skrobać 1.lp. skrobię, 3.lp. skrobie,
skrobią; skrob
skrobia skrobi, skrobię, skrobią
skroić skroję, skroisz, skroją; skrój
skromny; skromni
skropić skropię, skropią
skrócić skrócę, skrócą
skrót skrótem; skrótów, skrótom
skrótowiec skrótowcem; skrótowców,
skrótowcom
skrucha skrusze, skruchę, skruchą
skrupić się skrupi się
skrupulant skrupulantem, skrupulancie;
skrupulantów, skrupulantom
skrupulatny; skrupulatni
skrupuł skrupułem; skrupułów, skrupułom
skruszeć skruszeje, skruszeją
skrutacyjny
skrypt skryptem; skryptów, skryptom
skrytka skrytkę, N. skrytką; C.lm. skrytkom
skrytobójstwo skrytobójstwem; skrytobójstwom
skryty; skryci
skrytykować 1.lp. skrytykuję, 3.lp. skrytykuje, skrytykują
skrywać skrywam, skrywają
skrzat skrzatem; skrzatów, skrzatom
skrzeczeć skrzeczę, skrzeczą; skrzeczeli
skrzela skrzeli, skrzelom a. zob. skrzele
skrzele skrzelem; skrzeli, skrzelom a. zob.
skrzela
skrzelotchawki skrzelotchawkom
skrzep skrzepem; skrzepów, skrzepom
skrzepnąć skrzepnie, skrzepną; skrzepnął
a. skrzepł, skrzepnęli; skrzepnąwszy
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skrzesać 1.lp. skrzeszę, 3.lp. skrzesze,
skrzeszą
skrzętny; skrzętni
skrzyczeć skrzyczę, skrzyczą; skrzyczeli
skrzyć się skrzy się, skrzą się
skrzydełko skrzydełkiem; C.lm. skrzydełkom
skrzydło skrzydłem; skrzydłom
skrzyknąć skrzyknę, skrzykną; skrzyknął,
skrzyknęła, skrzyknęli; skrzyknąwszy;
skrzyknięty
skrzynia skrzyni, skrzynię, N. skrzynią;
C.lm. skrzyniom
skrzynka skrzynkę, N. skrzynką; C.lm.
skrzynkom
skrzyp skrzypem; skrzypów, skrzypom
skrzypaczka skrzypaczkę, N. skrzypaczką;
C.lm. skrzypaczkom
skrzypce skrzypcom
skrzypek skrzypkiem; skrzypków, skrzypkom
skrzypieć skrzypię, skrzypią; skrzypieli
skrzywdzić skrzywdzę, skrzywdzą;
skrzywdź
skrzywić skrzywię, skrzywią; skrzyw
skrzyżny
skrzyżować 1.lp. skrzyżuję 3.lp. skrzyżuje,
skrzyżują
skubać 1.lp. skubię, 3.lp. skubie, skubią;
skub
skuć 1.lp. skuję, 3.lp. skuje, skują
skulić się skuIę się, skulą się
skumbria skumbrii, skumbrię, N. skumbrią; skumbrii, C.lm. skumbriom
skumulować 1.lp. skumuluję, 3.lp. skumuluje, skumulują
skunks skunksem; skunksów, skunksom
skup skupem; skupów, skupom
skupić się skupię się, skupią się
skurcz skurczem; skurczów, skurczom
skurczyć skurczę, skurczą
skusić skuszę, skuszą

słuchacz

skutek skutkiem; skutków, skutkom
skuter skuterem, skuterze; skuterów, skuterom
skuwać skuwam, skuwają
skuwka skuwkę, N. skuwką; C.lm. skuwkom
skwapliwie
skwar skwarem, skwarze; skwarów, skwarom
skwarek skwarkiem; skwarków, skwarkom
a. zob. skwarka
skwarka skwarkę, N. skwarką; C.lm. skwarkom a. zob. skwarek
skwasić skwaszę, skwaszą
skwer skwerem, skwerze; skwerów, skwerom
skwierczeć skwierczy, skwierczą
skwitować 1.lp. skwituję, 3.lp. skwituje,
skwitują
slajd slajdem; slajdów, slajdom
slalom gigant slalomem gigantem, slalomie gigancie; slalomów gigantów, slalomom gigantom
slamsy slamsów, slamsom a. zob. slumsy
slang slangiem; slangów, slangom
slawista slawistę, N. slawistą; slawistów,
C.lm. slawistom
slow-fox slow-foksem; slow-foksów, slow-foksom
slumsy slumsów, slumsom a. zob. slamsy
słabeusz słabeuszem; słabeuszy a. słabeuszów, słabeuszom
słabnąć słabnę, słabną; słabnął a. słabł,
słabli a. słabnęli
słabo uprzemysłowiony
słaby; słabi
słać (list) 1.lp. ślę, 3.lp. śle, ślą
słać (łóżko) 1.lp. ścielę, 3.lp. ściele, ścielą
sława sławę, sławą
sławojka sławojkę, N. sławojką; C.lm. sławojkom
Sławomir Sławomirem, Sławomirze; Sławomirów, Sławomirom

Sławomira Sławomirze, Sławomirę, N. Sławomirą; C.lm. Sławomirom
słodkawy
słodki; słodcy
słodko
słodko brzmiący
słodko-gorzki (słodki i gorzki)
słodko-kwaśny (słodki i kwaśny)
słodkowodny
słodycz słodyczem; słodyczom
słodzić słodzę, słodzą; słodź a. słódź
słoik słokiem; słoików, słoikom
słomkowożółty
słoniątko słoniątkiem; słoniątkom
słonogorzki (gorzki z posmakiem słonym)
słono-gorzki (gorzki i słony)
słoń słoniem; słoni, słoniom
Słońce (nazwa gwiazdy) Słońcem
słońce słońcem; słońcom
słota słotę, N. słotą; C.lm. słotom
Słowacja Słowacji, Słowację, Słowacją
Słowak; Słowaczka; słowacki
Słowenia Słowenii, Słowenię, Słowenią
Słoweniec; Słowenka; słoweński
Słowianin; Słowianka; słowiański
słownictwo słownictwem
słownik słownikiem; słowników, słownikom
słownikarstwo słownikarstwem
słowno-muzyczny
słowo słowem; słów, C.lm. słowom
słowotok słowotokiem; słowotoków, słowotokom
słowotwórstwo Ms. słowotwórstwie
słowo w słowo
słód słodu, słodem
słój słojem; słojów a. słoi, słojom
słówko słówkiem; słówkom
słuch słuchem
słuchacz słuchaczem; słuchaczy a. słuchaczów, słuchaczom
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słuchać

słuchać słucham, słuchają
słuchaj no!
słuchajże!
słuchawka słuchawkę, N. słuchawką; C.lm.
słuchawkom
sługa sługę, N. sługą; C.lm. sługom
słup słupem; słupów, słupom
słupek słupkiem; słupków, słupkom
słuszny; słuszni
służalczy
służalec służalcem; służalców, służalcom
służąca służącą, N. służącą; służącym
służba służbę, N. służbą; C.lm. służbom
służbówka służbówkę, N. służbówką;
C.lm. służbówkom
służebny; służebni
służyć służę, służą; służ
słynny; słynni
słyszeć słyszę, słyszą; słyszeli
smagnąć smagnę, smagną; smagnął, smagnęła, smagnęli; smagnąwszy; smagnięty
smakołyk smakołykiem; smakołyków,
smakołykom
smakosz smakoszem; smakoszy a. smakoszów, smakoszom
smalec smalcem
smardz smardzem; smardzów, smardzom
smark smarkiem; smarków, smarkom
smarkateria smarkaterii, smarkaterię,
smarkaterią
smarknąć smarknę, smarkną; smarknął,
smarknęła, smarknęli; smarknąwszy
smarkula smarkuli, smarkulę, N. smarkulą; C.lm. smarkulom
smażalnia smażalni, smażalnię, N. smażalnią; smażalni a. smażalń, C.lm. smażalniom
smażyć smażę, smażą; smaż
smecz smeczem; smeczów, smeczom
smerf smerfem; smerfów, smerfom
a. zob. smurf
smętny; smętni

252

Smith (popularne nazwisko angielskie)
Smithem, Smisie
smog (zanieczyszczenie powietrza) smogiem
smok (potwór fantasy) smokiem; smoków,
smokom
smoking smokingiem; smokingów, smokingom
smolarz smolarzem; smolarzom
smoluch smoluchem; smoluchów, smoluchom
smród smrodem; smrodów, smrodom
smucić smucę, smucą
smuga smugę, N. smugą; C.lm. smugom
smukły; smukli
smurf a. zob. smerf
smutek smutkiem; smutków, smutkom
smutny; smutni
smużka smużkę, N. smużką; C.lm. smużkom
smyk smykiem; smyków, smykom
snack-bar snack-barem, snack-barze;
snack-barów, snack-barom
snadź
snajper snajperem, snajperze; snajperów,
snajperom
snob snobem; snobów, snobom
snobizm snobizmem, snobizmie
snobka snobkę, N. snobką; C.lm. snobkom
snooker snookerem, snookerze
snop snopem; snopów, snopom
snopowiązałka snopowiązałkę, N. snopowiązałką; C.lm. snopowiązałkom
snowboard snowboardem
snuć 1.lp. snuję, 3.lp. snuje, snują
snycerz snycerzem; snycerzom
sobek sobkiem; sobków, sobkom
sobiepański; sobiepańscy
Sobiesław Sobiesławem; Sobiesławów,
Sobiesławom
soborowy; soborowi
sobota sobotę, N. sobotą; sobót, C.lm.
sobotom

sp.

sobotnio-niedzielny; sobotnio-niedzielni
sobowtór sobowtórem, sobowtórze; sobowtórów, sobowtórom
soból sobolem; soboli, sobolom
sobór soborem, soborze; soborów, soborom
sobótka (obrzęd) sobótkę, N. sobótką;
C.lm. sobótkom
socha sosze, sochę, N. sochą; C.lm. sochom
socjaldemokracja socjaldemokracji, socjaldemokrację, socjaldemokracją
socjaldemokrata socjaldemokratę, N. socjaldemokratą; socjaldemokratów, C.lm.
socjaldemokratom
socjaldemokratyczny; socjaldemokratyczni
socjalizm socjalizmem, socjalizmie
socjalny; socjalni
socjologia socjologii, socjologię, socjologią
socjotechnika socjotechnikę, socjotechniką
socrealizm socrealizmem, socrealizmie
soczewka soczewkę, N. soczewką; C.lm.
soczewkom
soczysty
sofa sofę, N. sofą; C.lm. sofom
Sofia Sofii, Sofię, Sofią
sofijczyk; sofijka; sofijski
sofista sofistę, N. sofistą; sofistów, C.lm.
sofistom
sofistyczny; sofistyczni
sofistyka sofistyce, sofistykę, sofistyką
Sofokles Sofoklesem
software software’em, softwarze
soja soi, soję, soją
sojusz sojuszem; sojuszów a. sojuszy, sojuszom
sojusznik sojusznikiem; sojuszników, sojusznikom
sok sokiem; soków, sokom

sokowirówka sokowirówkę, N. sokowirówką; C.lm. sokowirówkom
sokół sokołem; sokołów, sokołom
Sokrates Sokratesem
solarium lp. ndm; solaria, solariów, solariom
solenizant solenizantem,
solenizancie; solenizantów,
solenizantom
solfeż solfeżem; solfeży a. solfeżów, solfeżom
solówka solówkę, N. solówką; C.lm. solówkom
sołtys sołtysem; sołtysów, sołtysom
Sołżenicyn (Aleksander) Aleksandrem
Sołżenicynem
Somosierra Somosierrę, Somosierrą, Somosierze a. Samosierra
sondaż sondażem; sondaży a. sondażów,
sondażom
sonet sonetem; sonetów, sonetom
song songiem; songów, songom
Sopot Sopotem
sopocianin; sopocianka; sopocki
Sorbona Sorbonę, Sorboną
SOS (umowny sygnał – wzywanie pomocy) ndm a. s.o.s.
sosjerka sosjerkę, N. sosjerką; C.lm. sosjerkom
soul soulem
sowa sowę, N. sową; sów, C.lm. sowom
sowchoz sowchozem; sowchozów, sowchozom
sowiecki; sowieccy
sowizdrzalski; sowizdrzalscy
sowizdrzał sowizdrzałem; sowizdrzałów,
sowizdrzałom
sód sodem
sójka sójkę, N. sójką; C.lm. sójkom
sól soli, N. solą; soli, C.lm. solom
sówka sówkę, N. sówką; C.lm. sówkom
sp. (spółka) a. ska, a. s-ka
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spać

spać śpię, śpią
spad spadem; spadów, spadom
spadek spadkiem; spadków, spadkom
spadkobierca spadkobiercę, N. spadkobiercą; spadkobierców, C.lm. spadkobiercom
spadochron spadochronem; spadochronów, spadochronom
spadochroniarz spadochroniarzem; spadochroniarzom
spadzisty
spaghetti ndm
spalarnia spalarni, spalarnię, N. spalarnią;
spalarni, C.lm. spalarniom
spalenizna spaleniźnie, spaleniznę, spalenizną
spamiętać spamiętam, spamiętają
spaniel spanielem; spanieli, spanielom
sparafrazować 1.lp. sparafrazuję, 3.lp. sparafrazuje, sparafrazują
sparaliżować 1.lp. sparaliżuję, 3.lp. sparaliżuje, sparaliżują
sparing sparingiem; sparingów, sparingom
sparingpartner sparingpartnerem, sparingpartnerze; sparingpartnerów, sparingpartnerom
spartaczyć spartaczę, spartaczą
spartakiada spartakiadę, N. spartakiadą;
C.lm. spartakiadom
Spartakus Spartakusem
sparzyć sparzę, sparzą; sparz
spaskudzić spaskudzę, spaskudzą; spaskudź
spaść (zlecieć) spadnę, spadną
spaść (utuczyć) spasę, spasą
SPATiF (Stowarzyszenie Polskich Artystów
Teatru i Filmu) SPATiF-em, SPATiF-ie a. ndm
spauperyzować 1.lp. spauperyzuję, 3.lp.
spauperyzuje, spauperyzują
spazm spazmem, spazmie; spazmów, spazmom
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spąsowieć 1.lp. spąsowieję, 3.lp. spąsowieje, spąsowieją; spąsowieli
spec specem; speców, specom
specjalista specjalistę, N. specjalistą; specjalistów, C.lm. specjalistom
specjalizacja specjalizacji, specjalizację,
N. specjalizacją; specjalizacji, C.lm. specjalizacjom
speckomisja speckomisji, speckomisję,
N. speckomisją; speckomisji, C.lm. speckomisjom
specyfik specyfikiem; specyfików, specyfikom
specyfikacja specyfikacji, specyfikację,
N. specyfikacją; specyfikacji, C.lm. specyfikacjom
spedycja spedycji, spedycję, spedycją
spektakl spektaklem; spektakli a. spektaklów, spektaklom
spektakularny
spektrum lp. ndm; spektrów, spektrom
spekulacja spekulacji, spekulację, N. spekulacją; spekulacji, C.lm. spekulacjom
spekulant spekulantem, spekulancie; spekulantów, spekulantom
speleologia speleologii, speleologię, speleologią
spełznąć spełźnie a. spełznie, spełzną;
spełznął a. spełz; spełznąwszy a. spełzłszy
Spencer (Herbert) Herbertem Spencerem,
Herbercie Spencerze
spenetrować 1.lp. spenetruję, 3.lp. spenetruje, spenetrują
sperma spermę, spermą
speszony; speszeni
spęd spędem; spędów, spędom
spędzić spędzę, spędzą; spędź
spiąć zepnę, zepną; spiął, spięła, spięli;
spiąwszy; spięty
spichlerz spichlerzem; spichlerzy a. spichlerzów, spichlerzom
spichrz spichrzem; spichrzy a. spichrzów,
spichrzom

spodnie

spicz spiczem; spiczów, spiczom
spiczasto zakończony
spiczasty
spić 1.lp. spiję, 3.lp. spije, spiją
spiec spiekę, spieką
Spielberg (Steven) Stevenem Spielbergiem
spieniężyć spieniężę, spieniężą; spienięż
spierać się spieram się, spierają się
spierzchnąć spierzchnie, spierzchną;
spierzchnął a. spierzchł; spierzchnąwszy
a. spierzchłszy; spierzchnięty
spieszczenie spieszczeniem; spieszczeniom
spiesznie a. śpiesznie
spieszno a. śpieszno
spieszny a. śpieszny
spieszyć (uczynić pieszym) spieszę, spieszą
spieszyć się (np. do domu) spieszę się,
spieszą się a. zob. śpieszyć się
spięcie spięciem; spięciom
spiętrzyć spiętrzę, spiętrzą; spiętrz
spięty; spięci
spijać spijam, spijają
spiker spikerem, spikerze; spikerów, spikerom
spinać spinam, spinają
spinning spiningiem
spiritus movens
spirytualia spirytualiów, spirytualiom
spirytualizm spirytualizmem, spirytualizmie
spirytus spirytusem
spis spisem; spisów, spisom
spisać 1.lp. spiszę, 3.lp. spisze, spiszą
spisek spiskiem; spisków, spiskom
spity; spici
spiż spiżem
spiżarka spiżarkę, N. spiżarką; C.lm. spiżarkom
spiżarnia spiżarni, spiżarnię, N. spiżarnią;
spiżarni a. spiżarń, C.lm. spiżarniom
splajtować 1.lp. splajtuję, 3.lp. splajtuje,
splajtują

splamić splamię, splamią
splądrować 1.lp. splądruję, 3.lp. splądruje,
splądrują
spleen spleenem; spleenów, spleenom
a. zob. splin
spleść splotę, splotą; splótł, spletli; splótłszy
splin splinem; splinów a. zob. spleen
splot splotem; splotów, splotom
splunąć splunę, spluną; splunął, splunęła,
splunęli; splunąwszy
spłata spłatę, N. spłatą; C.lm. spłatom
spłatać spłatam, spłatają
spławiać spławiam, spławiają
spławik spławikiem; spławików, spławikom
spłodzić spłodzę, spłodzą; spłódź
spłonąć spłonę, spłoną; spłonął, spłonęła,
spłonęli; spłonąwszy
spłonka spłonkę, N. spłonką; C.lm. spłonkom
spłoszyć spłoszę, spłoszą
spłuczka spłuczkę, N. spłuczką; C.lm.
spłuczkom
spłukać 1.lp. spłuczę, 3.lp. spłucze, spłuczą
spłynąć spłynę, spłyną; spłynął,
spłynęła, spłynęli; spłynąwszy
spływ spływem; spływów, spływom
spocić się spocę się, spocą się
spocząć spocznę, spoczną; spoczął, spoczęła, spoczęli; spocząwszy
spoczynek spoczynkiem; spoczynków,
spoczynkom
spod (czegoś)
spodek spodkiem; spodków, spodkom
spode łba
spode mnie
spodenki spodenkom
spodlić się spodlę się, spodlą się
spodlony; spodleni
spodni (dolny)
spodnie spodni, spodniom
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spodobać się

spodobać się spodobam się, spodobają się
spod ziemi
spodziewać się spodziewam się, spodziewają się
spoglądać spoglądam, spoglądają
spoić spoję, spoisz, spoją; spój
spoiler spoilerem, spoilerze; spoilerów,
spoilerom a. zob. spojler
spoina spoinę, N. spoiną; C.lm. spoinom
spoisty
spoiwo spoiwem; spoiwom
spojenie spojeniem; spojeniom
spojler spojlerem, spojlerze; spojlerów,
spojlerom a. zob. spoiler
spojówka spojówkę, N. spojówką; C.lm.
spojówkom
spojrzeć spojrzę, spojrzymy, spojrzą;
spójrz a. spojrzyj; spojrzeli
spokornieć 1.lp. spokornieję, 3.lp. spokornieje, spokornieją; spokornieli
spokój spokojem
spokrewniony; spokrewnieni
spolegliwy; spolegliwi
spolszczyć spolszczę, spolszczą
społeczeństwo społeczeństwem; społeczeństwom
społecznikowski; społecznikowscy
społeczno-kulturalny (społeczny i kulturalny)
społeczno-polityczny (społeczny i polityczny)
społem (razem)
Społem (nazwa instytucji) ndm
spomiędzy
sponad (np. sponad drzew)
sponiewierać sponiewieram, sponiewierają
sponsor sponsorem, sponsorze; sponsorów, sponsorom
spontaniczny; spontaniczni
spopularyzować 1.lp. spopularyzuję, 3.lp.
spopularyzuje, spopularyzują
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sporadyczny; sporadyczni
sport sportem; sportów, sportom
sportowo-turystyczny (sportowy i turystyczny)
sportsmen sportsmenem; sportsmenów,
sportsmenom
spory; sporzy
sporysz sporyszem; sporyszom
sporządzić sporządzę, sporządzą; sporządź
sposób sposobem; sposobów, sposobom
spostrzec spostrzegę, spostrzeżesz, spostrzegą
spostrzegawczy
spostrzeżenie spostrzeżeniem; spostrzeżeniom
spośród
spot spotem; spotów, spotom
spode
spotęgować 1.lp. spotęguję, 3.lp. spotęguje,
spotęgują
spotkać spotkam, spotkają
spoufalić się spoufalę się, spoufalą się
spowalniać spowalniam, spowalniają
spoważnieć 1.lp. spoważnieję, 3.lp. spoważnieje, spoważnieją; spoważnieli
spowiedź spowiedzi, N. spowiedzią; spowiedzi, C.lm. spowiedziom
spowinowacony; spowinowaceni
spowodować 1.lp. spowoduję, 3.lp. spowoduje, spowodują
spowszednieć 1.lp. spowszednieję, 3.lp.
spowszednieje, spowszednieją; spowszednieli
spoza (czegoś)
spozierać spozieram, spozierają
spożyć 1.lp. spożyję, 3.lp. spożyje, spożyją
spożytkować 1.lp. spożytkuję, 3.lp. spożytkuje, spożytkują
spożywca spożywcę, N. spożywcą; spożywców, C.lm. spożywcom
spożywczo-przetwórczy

sprzeciwić się

spód spodem; spodów, spodom
spódnica spódnicę, N. spódnicą; C.lm.
spódnicom
spódnica-spodnie spódnicy-spodniom
a. zob. spódnicospodnie
spódnicospodnie spódnicospodni, spódnicospodniom a. zob. spódnica-spodnie
spódniczka spódniczkę, N. spódniczką;
C.lm. spódniczkom
spójnik spójnikiem; spójników, spójnikom
spójny; spójniejszy
spójrzże
spółdzielnia spółdzielni, spółdzielnię,
N. spółdzielnią; spółdzielni, C.lm. spółdzielniom
spółgłoska spółgłoskę, N. spółgłoską; C.lm.
spółgłoskom
spółka spółkę, N. spółką; C.lm. spółkom
(skróty: sp., ska, s-ka)
spór sporu, sporze; sporów
spóźnić się spóźnię się, spóźnią się; spóźnijcie się
spracowany; spracowani
sprać spiorę, spierzesz, spiorą; spierz
spragniony; spragnieni
spraszać spraszam, spraszają
sprawca sprawcę, N. sprawcą; sprawców,
C.lm. sprawcom
sprawdzić sprawdzę, sprawdzą; sprawdź
sprawić sprawię, sprawią; spraw
sprawiedliwy; sprawiedliwi
sprawka sprawkę, N. sprawką; C.lm. sprawkom
sprawny; sprawni
sprawozdanie sprawozdaniem; sprawozdaniom
sprawozdawca sprawozdawcę, N. sprawozdawcą; sprawozdawców, C.lm. sprawozdawcom
sprawozdawczo-wyborczy
sprawunek sprawunkiem; sprawunków,
sprawunkom

spray sprayem; sprayów, sprayom a. zob.
sprej
sprej sprejem; sprejów, sprejom a. zob.
spray
sprezentować 1.lp. sprezentuję, 3.lp. sprezentuje, sprezentują
sprężarka sprężarkę, N. sprężarką; C.lm.
sprężarkom
sprężyć sprężę, sprężą; spręż
sprężyna sprężynę, N. sprężyną; C.lm.
sprężynom
sprint sprintem, sprincie; sprintów, sprintom
sprofanować 1.lp. sprofanuję, 3.lp. sprofanuje, sprofanują
sprosić sproszę, sproszą
sprośny; sprośni
sprowadzić sprowadzę, sprowadzą; sprowadź
sprowokować 1.lp. sprowokuję, 3.lp. sprowokuje, sprowokują
spróbować 1.lp. spróbuję, 3.lp. spróbuje,
spróbują
spróchnieć spróchnieje, spróchnieją
spryciarz spryciarzem; spryciarzom
spryt sprytem
sprytny; sprytni
sprywatyzowany
sprząc sprzęgę, sprzężesz, sprzęgą; sprząż
a. sprzęż, sprzążcie a. sprzężcie; sprzągł,
sprzęgła, sprzęgli; sprzągłszy; sprzężony
a. zob. sprzęgnąć
sprzączka sprzączkę, N. sprzączką; C.lm.
sprzączkom
sprzątaczka sprzątaczkę, N. sprzątaczką;
C.lm. sprzątaczkom
sprzątnąć sprzątnę, sprzątną; sprzątnął,
sprzątnęła, sprzątnęli; sprzątnąwszy;
sprzątnięty
sprzeciw sprzeciwem; sprzeciwów, sprzeciwom
sprzeciwić się sprzeciwię się, sprzeciwią
się; sprzeciw się
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sprzeczać się

sprzeczać się sprzeczam się, sprzeczają się
sprzeczka sprzeczkę, N. sprzeczką; C.lm.
sprzeczkom
sprzeczny; sprzeczni
sprzed
sprzedać sprzedam, sprzedadzą
sprzedawca sprzedawcę, N. sprzedawcą;
sprzedawców, C.lm. sprzedawcom
sprzedawczyk sprzedawczykiem; sprzedawczyków, sprzedawczykom
sprzedaż N. sprzedażą; C.lm. sprzedażom
sprzed drzwi a. sprzede drzwi
sprzeniewierzyć sprzeniewierzę, sprzeniewierzą; sprzeniewierz
sprzęgło sprzęgłem; sprzęgłom
sprzęgnąć sprzęgnę, sprzęgną; sprzęgnął
a. sprzągł, sprzęgła, sprzęgnęli a. sprzęgli;
sprzęgnąwszy a. sprzągłszy; sprzęgnięty
a. zob. sprząc
sprzęt sprzętem; sprzętów, sprzętom
sprzężenie sprzężeniem; sprzężeniom
sprzyjać sprzyjam, sprzyjają
sprzykrzyć się sprzykrzę się, sprzykrzą się;
sprzykrz się
sprzymierzeniec sprzymierzeńcem;
sprzymierzeńców, sprzymierzeńcom
sprzysiąc się sprzysięgnę się, sprzysięgną
się; sprzysiągł się, sprzysięgła się, sprzysięgli się; sprzysiągłszy się a. zob. sprzysięgnąć się
sprzysięgnąć się sprzysięgnę się, sprzysięgną się; sprzysiągł się, sprzysięgła się,
sprzysięgli się; sprzysiągłszy się a. zob.
sprzysiąc się
sprzysiężenie sprzysiężeniem; sprzysiężeniom
spuchnąć spuchnę, spuchną; spuchnął
a. spuchł, spuchnęła a. spuchła, spuchnęli
a. spuchli; spuchnąwszy a. spuchłszy
spudłować 1.lp. spudłuję, 3.lp. spudłuje,
spudłują
spuentować 1.lp. spuentuję, 3.lp. spuentuje, spuentują
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spulchnić spulchnię, spulchnią
spustoszyć spustoszę, spustoszą
spuścizna spuściźnie, spuściznę, spuścizną
sputnik sputnikiem; sputników, sputnikom
spychacz spychaczem; spychaczom
spychać spycham, spychają
spytać spytam, spytają
sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
srebrnobiały (biały ze srebrnym odcieniem)
srebrno-biały (srebrny i biały)
srebrnowłosy; srebrnowłosi
srebrno-złoty (srebrny i złoty)
srebro srebrem, srebrze; C.lm. srebrom
(symbol: Ag)
srebrzyć srebrzę, srebrzą; srebrz
srebrzystobiały (biały z odcieniem srebrzystym)
srebrzysty
srodze
srogi; srodzy; sroższy
srogo; srożej
srokosz srokoszem; srokoszom
srożyć się srożę się, srożą się; sroż się
ssać ssę, ssiesz, ssą
ssak ssakiem; ssaków, ssakom
ssawka ssawkę, N. ssawką; C.lm. ssawkom
ssąco-tłoczący
ssący
stabilizacja stabilizacji, stabilizację, stabilizacją
staccato staccatem a. ndm
stacja stacji, stację, N. stacją; stacji, C.lm.
stacjom
stać stoję, stoisz, stoją; stój
stadion stadionem; stadionów,
stadionom
stadium lp. ndm; stadia, stadiów,
stadiom
stadko stadkiem; C.lm. stadkom

stawiennictwo

Staff (Leopold) Leopoldem Staffem
stagnacja stagnacji, stagnację, stagnacją
stajnia stajni, stajnię, N. stajnią; stajni
a. stajen, C.lm. stajniom
stalag stalagiem; stalagów, stalagom
stalaktyt stalaktytem; stalaktytów, stalaktytom
stalinizm stalinizmem, stalinizmie
stalinowiec stalinowcem; stalinowców,
stalinowcom
stalle stalli a. stall, stallom
stalowoszary (szary o odcieniu stalowym)
stalówka stalówkę, N. stalówką; C.lm. stalówkom
stałocieplny
stamtąd
stanąć stanę, staną; stanął, stanęła, stanęli;
stanąwszy
stancja stancji, stancję, N. stancją; stancji,
C.lm. stancjom
standard standardem; standardów, standardom
standardowy
stangret stangretem; stangretów, stangretom
stanowczy
staranować 1.lp. staranuję, 3.lp. staranuje,
staranują
stargać stargam, stargają
staro
staro-cerkiewno-słowiański (skrót:
scs.)
starocerkiewny
starodawny; starodawni
starodruk starodrukiem; starodruków,
starodrukom
starodrzew starodrzewem; starodrzewów,
starodrzewom
starokatolicki
staromodny; staromodni
staropanieństwo staropanieństwem
staropolski; staropolscy

staropolszczyzna staropolszczyźnie, staropolszczyznę, staropolszczyzną
starorzecze starorzeczem; starorzeczom
starosłowiański; starosłowiańscy
starostwo starostwem; starostwom
staroświecki; staroświeccy
starotestamentowy
starozakonny; starozakonni
starożytność starożytności, N. starożytnością; starożytności, C.lm. starożytnościom
starożytny; starożytni
starszy; starsi
start startem; startów, startom
staruch staruchem; staruchów, staruchom
staruszek staruszkiem; staruszków, staruszkom
stary; starzy
Stary Sącz Starym Sączem
starosądeczanin; starosądeczanka;
starosądecki
Stary Testament Starym Testamentem,
Starym Testamencie
starzec starcem; starców, starcom
starzeć się starzeję się, starzeją się; starzeli się
starzyzna starzyźnie, starzyznę, starzyzną
Stasi (służby specjalne NRD) ndm
Staszic (Stanisław) Staszicem a. zob. Staszyc
Staszyc (Stanisław) Staszycem a. zob. Staszic
statek statkiem; statków, statkom
statua statuy a. statui, statuę, N. statuą;
M.lm. statuy, D.lm. statui, C.lm. statuom
statuetka statuetkę, N. statuetką; C.lm.
statuetkom
status quo
statut statutem; statutów; statutom
statystyka statystykę, statystyką
statyw statywem; statywów, statywom
staw stawem; stawów, stawom
stawić się stawię się, stawią się; staw się
stawiennictwo stawiennictwem
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stawonóg

stawonóg stawonogiem; stawonogów,
stawonogom
staż stażem; staży a. stażów, stażom
stażysta stażystę, N. stażystą; stażystów,
C.lm. stażystom
stąd
stągiew stągwi, N. stągwią; stągwi, C.lm.
stągwiom
stąpać stąpam, stąpają
stąpnąć stąpnę, stąpną; stąpnął, stąpnęła,
stąpnęli; stąpnąwszy
stchórzyć stchórzę, stchórzą; stchórz
stearyna stearynę, stearyną
Stefania Stefanii, Stefanię, N. Stefanią;
Stefanii, C.lm. Stefaniom
Steinbeck (John) Johnem Steinbeckiem,
Johnie Steinbecku
stek stekiem; steków, stekom
stelaż stelażem; stelażom
stelmach stelmachem; stelmachów, stelmachom
stempel stemplem; stempli, stemplom
Stendhal Stendhalem
stenografia stenografii, stenografię, stenografią
step stepem; stepów, stepom
stereofonia stereofonii, stereofonię, stereofonią
stereoskopia stereoskopii, stereoskopię,
stereoskopią
stereotyp stereotypem; stereotypów, stereotypom
sterowiec sterowcem; sterowców, sterowcom
sterroryzować 1.lp. sterroryzuję, 3.lp. sterroryzuje, sterroryzują
sterylizacja sterylizacji, sterylizację, sterylizacją
stetoskop stetoskopem; stetoskopów, stetoskopom
Stevenson (Robert Louis) Robertem
Louisem Stevensonem

260

steward stewardem; stewardów, stewardom
stęchlizna stęchliźnie, stęchliznę, stęchlizną
stęchnąć stęchnie, stęchną
stęknąć stęknę, stękną; stęknął, stęknęła,
stęknęli; stęknąwszy
stęp stępem
stępić stępię, stępią
stęsknić się stęsknię się, stęsknią się
stężeć stężeje, stężeją
stężenie stężeniem; stężeniom
stiuk stiukiem; stiuków, stiukom
stłamsić stłamszę, stłamszą
stłoczyć stłoczę, stłoczą
stłuc stłukę, stłuką
stłuczka stłuczce, stłuczkę, N. stłuczką;
stłuczek, C.lm. stłuczkom
stłumić stłumię, stłumią
stocznia stoczni, stocznię, N. stocznią;
stoczni, C.lm. stoczniom
stoczyć stoczę, stoczą
stoicki; stoiccy
stoicyzm stoicyzmem, stoicyzmie
stoik stoikiem; stoików, stoikom
stoisko stoiskiem; stoiskom
stojak stojakiem; stojaków, stojakom
stojący
stok stokiem; stoków, stokom
stokroć (stokrotnie)
stokrotka stokrotkę, N. stokrotką; C.lm.
stokrotkom
stokrotny
stolarz stolarzem; stolarzom
stolec stolcem; stolców, stolcom
stolica stolicę, N. stolicą; C.lm. stolicom
stołek stołkiem; stołków, stołkom
stołówka stołówkę, N. stołówką; C.lm.
stołówkom
stomatologia stomatologii, stomatologię,
stomatologią
stonoga stonogę, N. stonogą; stonóg, C.lm.
stonogom

strop

stop (mieszanina metali; światło hamowania) stopem; stopów, stopom
stop!
stopa stopę, N. stopą; stóp, C.lm. stopom
stopić stopię, stopią
stopka stopkę, N. stopką; C.lm. stopkom
stop-klatka stop-klatkę, N. stop-klatką;
C.lm. stop-klatkom
stopnieć stopnieję, stopnieją
stora storze, storę, N. storą; C.lm. storom
storczyk storczykiem; storczyków, storczykom
stos stosem; stosów, stosom
stosować 1.lp. stosuję, 3.Ip. stosuje, stosują
stosunek stosunkiem; stosunków, stosunkom
stowarzyszenie stowarzyszeniem; stowarzyszeniom
stożek stożkiem; stożków, stożkom
stożkowaty
stóg stogiem; stogów, stogom
stójka stójkę, N. stójką; C.lm. stójkom
stół stołem; stołów, stołom
stówka stówkę, N. stówką; C.lm. stówkom
str. a. s. (strona)
strach (lęk) strachem
strach (straszydło) strachem; strachów,
strachom
stracić stracę, stracą
Stradivari (Antonio) Antoniu Stradivarim
stradivarius (skrzypce Stradivariego)
stradivariusem; stradivariusów, stradivariusom
straganiarz straganiarzem; straganiarzom
strajk strajkiem; strajków, strajkom
Strasburg Strasburgiem a. Sztrasburg
strasburczyk a. sztrasburczyk; strasburka a. sztrasburka; strasburski
a. sztrasburski
strasznie
straszny; straszni
straszyć straszę, straszą

strateg strategiem; strategów, strategom
strategia strategii, strategię, N. strategią;
strategii, C.lm. strategiom
stratny; stratni
stratosfera stratosferze, stratosferę, stratosferą
stratować 1.lp. stratuję, 3.lp. stratuje, stratują
Strauss (Jan a. Johann, rodzina) Janem
a. Johannem Straussem, Janie a. Johannie
Straussie; Straussów, Straussom
strawić strawię, strawią; straw
straż N. strażą; C.lm. strażom
strażak strażakiem; strażaków, strażakom
strażnik strażnikiem; strażników, strażnikom
strącić strącę, strącą
strączek strączkiem; strączków, strączkom
strąk strąkiem; strąków, strąkom
streetball streetballem
strefa strefę, N. strefą; C.lm. strefom
stremowany; stremowani
stres stresem; stresów, stresom
streszczenie streszczeniem; streszczeniom
streścić streszczę, streszczą
stręczycielstwo stręczycielstwem
stricte (ściśle)
Strindberg (August) Augustem Strindbergiem
strip-tease strip-tease’em a. zob. striptiz
striptiz striptizem a. zob. strip-tease
striptizerka striptizerkę, N. striptizerką;
C.lm. striptizerkom
strofka strofkę, N. strofką; C.lm. strofkom
stroić się stroję się, stroisz się, stroją się;
strój się
stroik stroikiem; stroików, stroikom
strona stronę, stroną (skróty: s., str.)
stronnictwo stronnictwem; stronnictwom
stronniczy
stronnik stronnikiem; stronników, stronnikom
strop stropem; stropów, stropom
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stropić się

stropić się stropię się, stropią się
stropodach stropodachem; stropodachów,
stropodachom
stroskany; stroskani
stroszyć stroszę, stroszą
strój strojem; strojów, strojom
stróż stróżem; stróżów, stróżom
stróżka (kobieta stróż) stróżkę, N. stróżką;
C.lm. stróżkom
struchlały; struchlali
struchleć 1.lp. struchleję, 3.lp. struchleje,
struchleją; struchleli
strucla strucli, struclę, N. struclą; strucli,
C.lm. struclom
struć 1.lp. struję, 3.lp. struje, strują
strug strugiem; strugów, strugom
struga strugę, N. strugą; C.lm. strugom
strugać strugam a. strużę, strugają a. strużą; strugaj a. struż
struktura strukturze, strukturę, N. strukturą; C.lm. strukturom
strukturalizm strukturalizmem, strukturalizmie
strumyk strumykiem; strumyków, strumykom
strunowce strunowców, strunowcom
strup strupem; strupów, strupom
struś strusiem; strusi a. strusiów, strusiom
strużka (mała struga) strużkę, N. strużką;
C.lm. strużkom
strużki (wióry) strużkom
strużyny strużynom
strwonić strwonię, strwonią
strwożony; strwożeni
strych strychem; strychów, strychom
strychnina strychninę, strychniną
stryj stryjem; stryjów, stryjom
stryjaszek stryjaszkiem; stryjaszków, stryjaszkom
stryjostwo stryjostwem
stryszek stryszkiem; stryszków, stryszkom
strzał strzałem; strzałów, strzałom
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strzała strzałę, N. strzałą; C.lm. strzałom
strzaskać strzaskam, strzaskają
strząsać strząsam, strząsają
strząsnąć strząsnę, strząsną; strząsnął,
strząsnęła, strząsnęli; strząsnąwszy; strząśnięty
strzec strzegę, strzeżesz, strzegą; strzeż
strzecha strzesze, strzechę, N. strzechą;
C.lm. strzechom
strzelać strzelam, strzelają
strzelba strzelbę, N. strzelbą; C.lm. strzelbom
strzelec strzelcem; strzelców, strzelcom
strzelisty; strzeliści
strzelnica strzelnicę, N. strzelnicą; C.lm.
strzelnicom
strzemię strzemieniem; strzemionom
strzepnąć strzepnę, strzepną; strzepnął,
strzepnęła, strzepnęli; strzepnąwszy;
strzepnięty
strzeżony; strzeżeni
strzęp strzępem; strzępów, strzępom
strzępek strzępkiem; strzępków, strzępkom
strzępić strzępię, strzępią
strzyc strzygę, strzyżesz, strzygą; strzyż
strzyga strzygę, N. strzygą; C.lm. strzygom
strzykawka strzykawkę, N. strzykawką;
C.lm. strzykawkom
strzyża strzyżę, N. strzyżą; C.lm. strzyżom
strzyżenie strzyżeniem
Stuartowie (dynastia) Stuartów, Stuartom
stubarwny
student studentem, studencie; studentów,
studentom
studia studiów, studiom
studio studia, Ms. studiu; studia, studiów,
studiom a. ndm
studiować 1.lp. studiuję, 3.lp. studiuje,
studiują
studium lp. ndm; studia, studiów, studiom
studnia studni, studnię, N. studnią; studni
a. studzien, C.lm. studniom

subtelnieć

studniowy (trwający sto dni)
studniówka studniówkę, N. studniówką;
C.lm. studniówkom
studzić studzę, studzą; studź
stugramowy
stuk stukiem; stuków, stukom
stukilometrowy
stuknąć stuknę, stukną; stuknął, stuknęła,
stuknęli; stuknąwszy; stuknięty
stukot stukotem; stukotów, stukotom
stuk-puk!
stuku-puku!
stulatek stulatkiem; stulatków, stulatkom
stulecie stuleciem; stuleci, stuleciom
stulejka stulejkę, N. stulejką; C.lm. stulejkom
stuletni
stulić stulę, stulą
stuła stułę, N. stułą; C.lm. stułom
stułbia stułbi, stułbię, N. stułbią; stułbi,
C.lm. stułbiom
stumetrowy
stumilowy
stuprocentowy
sturlać się sturlam się, sturlają się
stutysięczny
stuwatowy
stuzłotowy
stwardnieć stwardnieję, stwardnieją;
stwardnieli
stwarzać stwarzam, stwarzają
stwierdzić stwierdzę, stwierdzą; stwierdź
stworzyciel stworzycielem; stworzycieli,
stworzycielom
stworzyć stworzę, stworzą; stwórz
Stwosz (Wit) Witem Stwoszem
stwór stworem, stworze; stworów, stworom
stwórca stwórcę, N. stwórcą; stwórców,
C.lm. stwórcom
stygmat stygmatem; stygmatów, stygmatom

stygmatyk stygmatykiem; stygmatyków,
stygmatykom
stygnąć stygnie, stygną; stygnął a. stygł
styk stykiem; styków, stykom
stymulacja stymulacji, stymulację, N. stymulacją; stymulacji, C.lm. stymulacjom
stymulator stymulatorem, stymulatorze;
stymulatorów, stymulatorom
stypa stypę, stypą
stypendium lp. ndm; stypendia, stypendiów, stypendiom
styropian styropianem
suahili ndm
subiektywizm subiektywizmem, subiektywizmie
subkonto subkontem, subkoncie; subkontom
subkultura subkulturze, subkulturę, N. subkulturą; C.lm. subkulturom
sublokator sublokatorem, sublokatorze;
sublokatorzy, sublokatorów, sublokatorom
subordynacja subordynacji, subordynację,
subordynacją
subskrybent subskrybenta, subskrybencie; subskrybenci, subskrybentów
subskrypcja subskrypcji, subskrypcję,
N. subskrypcją; subskrypcji, C.lm. subskrypcjom
substancja substancji, substancję, N. substancją; substancji, C.lm. substancjom
substrat substratem; substratów, substratom
substytucja substytucji, substytucję,
N. substytucją; substytucji, C.lm. substytucjom
substytut substytutem; substytutów, substytutom
subsydiować 1.lp. subsydiuję, 3.lp. subsydiuje, subsydiują
subsydium lp. ndm; subsydia, subsydiów,
subsydiom
subtelnieć subtelnieję, subtelnieją; subtelnieli
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subtelny

subtelny; subtelni
subwencja subwencji, subwencję, N. subwencją; subwencji, C.lm. subwencjom
suchar sucharem, sucharze; sucharów,
sucharom
sucho
suchodrzew suchodrzewem; suchodrzewów, suchodrzewom
suchoty suchotom
suchy; susi
Sudety Sudetów, Sudetom
sudecki
sufiks sufiksem; sufiksów, sufiksom
sufit sufitem; sufitów, sufitom
sufler suflerem, suflerze; suflerów, suflerom
suflet sufletem; sufletów, sufletom
sufragan sufraganem; sufraganów, sufraganom
sufrażystka sufrażystkę, N. sufrażystką;
C.lm. sufrażystkom
sugestia sugestii, sugestię, N. sugestią; sugestii, C.lm. sugestiom
suita suicie, suitę, N. suitą; C.lm. suitom
sukcesja sukcesji, sukcesję, N. sukcesją;
sukcesji, C.lm. sukcesjom
sukcesywny
sukiennictwo sukiennictwem
suknia sukni, suknię, N. suknią; sukni
a. sukien, C.lm. sukniom
sukulent sukulentem, sukulencie; sukulentów, sukulentom
sułtan sułtanem; sułtanów, sułtanom
sum sumem; sumów, sumom
suma sumę, N. sumą; C.lm. sumom
sumienie sumieniem; sumieniom
summa summarum
sunąć sunę, suną; sunął, sunęła, sunęli
sunnita sunnitę, N. sunnitą; sunnitów,
C.lm. sunnitom
supeł supłem; supłów, supłom
superarbiter superarbitrem, superarbitrze; superarbitrów, superarbitrom
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superata superatę, superatą
superciężki
superczuły
superego ndm
superekspres superekspresem; superekspresów, superekspresom
supergigant supergigantem, supergigancie; supergigantów, supergigantom
superlatywy superlatywów, superlatywom
supermarket supermarketem; supermarketów, supermarketom
supermocarstwo supermocarstwem; supermocarstwom
supernowa supernową; supernowym
supernowoczesny; supernowocześni
superprodukcja superprodukcji, superprodukcję, N. superprodukcją; superprodukcji, C.lm. superprodukcjom
supersam supersamem; supersamów, supersamom
supertajny; supertajni
suplement suplementem, suplemencie;
suplementów, suplementom
surfing surfingiem; surfingów, surfingom
surfować 1.lp. surfuję, 3.lp. surfuje, surfują
a. zob. serfować
surowica surowicę, N. surowicą; C.lm.
surowicom
surówka surówkę, N. surówką; C.lm. surówkom
surrealista surrealistę, N. surrealistą; surrealistów, C.lm. surrealistom
surrealizm surrealizmem, surrealizmie
sursum corda!
sus susem; susów, susom
suseł susłem, suśle; susłów, susłom
suspens suspensem, suspensie; suspensów,
suspensom
suspensa suspensę, suspensą
susz suszem; suszom
susza suszę, N. suszą; C.lm. suszom
suszyć suszę, suszą

sympozjum

sutanna sutannę, N. sutanną; C.lm. sutannom
sutek sutkiem; sutków, sutkom
sutenerstwo sutenerstwem
suterena suterenę, N. sutereną; C.lm. suterenom
suty
suw suwem; suwów, suwom
suwak suwakiem; suwaków, suwakom
Suwałki Suwałkom
suwalski
Suwalskie Suwalskiem
Suwalszczyzna Suwalszczyznę, Suwalszczyzną, Suwalszczyźnie
suwerenny; suwerenni
suwmiarka suwmiarkę,
N. suwmiarką; C.lm. suwmiarkom
suwnica suwnicę, N. suwnicą; C.lm. suwnicom
swada swadę, swadą
swarliwy; swarliwi
swary swarów, swarom
swastyka swastykę, N. swastyką, C.lm.
swastykom
swat swatem; swatów, swatom
swatać swatam, swatają
swatka swatkę, N. swatką; C.lm. swatkom
swawola swawoli, swawolę, N. swawolą;
swawoli, C.lm. swawolom
swąd swędem
sweter swetrem, swetrze; swetrów, swetrom
swędzić swędzi, swędzą; swędził a. zob.
swędzieć
swędzieć swędzi, swędzą; swędział a. zob.
swędzić
Swift (Jonathan) Jonathanem Swiftem,
Jonathanie Swifcie
swing swingiem; swingów, swingom
swoboda swobodę, N. swobodą; swobód,
C.lm. swobodom
swoisty; swoiści
swojski; swojscy

swołocz N. swołoczą; C.lm. swołoczom
sworzeń sworzniem; sworzni a. sworzniów, sworzniom
swój swoim; swoi
Syberia Syberii, Syberię, Syberią
Sybirak; Sybiraczka; syberyjski
Sybilla Sybilii, Sybilę, N. Sybilą; C.lm. Sybilom
Sybir Sybirem, Sybirze
sybirak (zesłaniec na Sybir); sybiraczka
(kobieta zesłana na Sybir); sybirski
syfilis syfilisem
syfon syfonem; syfonów, syfonom
sygnalizacja sygnalizacji, sygnalizację,
N. sygnalizacją; sygnalizacji, C.lm. sygnalizacjom
sygnalizacyjno-alarmowy
sygnał sygnałem; sygnałów, sygnałom
sygnatariusz sygnatariuszem; sygnatariuszom
sygnatura sygnaturze, sygnaturę, N. sygnaturą; C.lm. sygnaturom
sygnet sygnetem; sygnetów, sygnetom
syjonizm syjonizmem, syjonizmie
syk sykiem; syków, sykom
syknąć syknę, sykną; syknął, syknęła, syknęli; syknąwszy
Sykstus Sykstusem; Sykstusów, Sykstusom
sylaba sylabę, N. sylabą; C.lm. sylabom
sylabotoniczny
sylogizm sylogizmem, sylogizmie
sylwetka sylwetkę, N. sylwetką; C.lm. sylwetkom
symbioza symbiozę, symbiozą
symbolizm symbolizmem, symbolizmie
symetria symetrii, symetrię, symetrią
symfonia symfonii, symfonię, N. symfonią; symfonii, C.lm. symfoniom
sympatia sympatii, sympatię, N. sympatią;
sympatii, C.lm. sympatiom
sympozjum lp. ndm; sympozja, sympozjów, sympozjom
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symulacja

symulacja symulacji, symulację, N. symulacją; symulacji, C.lm. symulacjom
symulant symulantem, symulancie; symulantów, symulantom
synagoga synagogę, N. synagogą; C.lm.
synagogom
synchronia synchronii, synchronię, synchronią
synchronizacja synchronizacji, synchronizację, synchronizacją syndyk syndykiem; syndyków, syndykom
syndykat syndykatem; syndykatów, syndykatom
synekdocha synekdosze, synekdochę,
N. synekdochą; C.lm. synekdochom
synekura synekurze, synekurę, synekurą
syngiel synglem; syngli a. synglów, synglom a. zob. singel
synkopa synkopę, synkopą
synkretyzm synkretyzmem, synkretyzmie
synod synodem; synodów, synodom
synodalny
synogarlica synogarlicę, N. synogarlicą;
C.lm. synogarlicom
synonimia synonimii, synonimię, synonimią
synoptyk synoptykiem; synoptyków, synoptykom
synostwo synostwem
synowski; synowscy
syntetyzator syntetyzatorem; syntetyzatorów, syntetyzatorom a. zob. syntezator
synteza syntezę, N. syntezą; C.lm. syntezom
syntezator syntezatorem, syntezatorze;
syntezatorów, syntezatorom a. zob. syntetyzator
synuś synusiem; synusiów, synusiom
sypki
sypnąć sypnę, sypną; sypnął, sypnęła, sypnęli; sypnąwszy; sypnięty
Syria Syrii, Syrię, Syrią
Syryjczyk; Syryjka; syryjski
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syrop syropem; syropów, syropom
systematyzacja systematyzacji, systematyzację, systematyzacją
sytuacja sytuacji, sytuację, N. sytuacją;
sytuacji, C.lm. sytuacjom
sytuować 1.lp. sytuuję, 3.lp. sytuuje, sytuują
Syzyf Syzyfem
szabas szabasem; szabasów, szabasom
a. zob. szabat
szabat szabatem; szabatów, szabatom
a. zob. szabas
szaber szabrem, szabrze
szabla szabli, szablę, N. szablą; szabli
a. szabel, C.lm. szablom
szablon szablonem; szablonów, szablonom
szabrownik szabrownikiem; szabrowników, szabrownikom
szachinszach szachinszachem; szachinszachów, szachinszachom
szachista szachistę, N. szachistą; szachistów, C.lm. szachistom
szach-mat!
szachraj szachrajem; szachrajów a. szachrai, szachrajom
szachy szachów, szachom
szacunek szacunkiem
szadź szadzi, szadzią a. zob. sadź
szafarz szafarzem; szafarzom
szafka szafkę, N. szafką; C.lm. szafkom
szafot szafotem; szafotów, szafotom
szafran szafranem
szalbierstwo szalbierstwem; szalbierstwom
szalbierz szalbierzem; szalbierzom
szalej szalejem; szalejów a. szalei, szalejom
szaleństwo szaleństwem; szaleństwom
szalet szaletem; szaletów, szaletom
szalik szalikiem; szalików, szalikom
szalupa szalupę, N. szalupą; C.lm. szalupom
szał szałem
szałas szałasem; szałasów, szałasom

szczegół

szaławiła szaławiłę, N. szaławiłą; szaławiłów a. szaławił, C.lm. szaławiłom
szałwia szałwii, szałwię, N. szałwią; szałwii,
C.lm. szałwiom
szamanizm szamanizmem, szamanizmie
szambelan szambelanem; szambelanów,
szambelanom
szambo szambem; szambom
szamotanina szamotaninę, szamotaniną
szampan szampanem; szampanów, szampanom
szampon szamponem; szamponów, szamponom
szaniec szańcem; szańców, szańcom
szanowny; szanowni
szansa szansie, szansę, N. szansą; C.lm.
szansom
szansonista szansonistę, N. szansonistą;
szansonistów, C.lm. szansonistom
szanta szancie, szantę, N. szantą; C.lm.
szantom
szantaż szantażem; szantaży a. szantażów,
szantażom
szantażysta szantażystę, N. szantażystą;
szantażystów, C.lm. szantażystom
szapoklak szapoklakiem; szapoklaków,
szapoklakom
szarada szaradę, N. szaradą; C.lm. szaradom
szarawary szarawarów, szarawarom
szarawozielony
szarfa szarfę, N. szarfą; C.lm. szarfom
szargać szargam, szargają
szarlataneria szarlatanerii, szarlatanerię,
szarlatanerią
szarmancki; szarmanccy
szarobury
szaroczarny (czarny o odcieniu szarym)
szaro-czarny (szary i czarny)
szarogęsić się szarogęszę się, szarogęszą
się
szarooki; szaroocy

szarotka szarotkę, N. szarotką; C.lm. szarotkom
szarówka szarówkę, N. szarówką; C.lm.
szarówkom
szarpnąć szarpnę, szarpną; szarpnął,
szarpnęła, szarpnęli; szarpnąwszy; szarpnięty
szaruga szarugę, N. szarugą; C.lm. szarugom
szary; szarzy
szarzeć szarzeje, szarzeją
szarża szarżę, N. szarżą; C.lm. szarżom
szarżować 1.lp. szarżuję, 3.lp. szarżuje,
szarżują
szaszłyk szaszłykiem; szaszłyków, szaszłykom
szatan szatanem; szatanów, szatanom
szatka szatkę, N. szatką; C.lm. szatkom
szatkować 1.lp. szatkuję, 3.lp. szatkuje,
szatkują
szatniarz szatniarzem; szatniarzom
szatyn szatynem; szatynów, szatynom
szczapa szczapę, N. szczapą; C.lm. szczapom
szczaw szczawiem
szczawian szczawianem; szczawianów,
szczawianom
szczawik szczawikiem; szczawików, szczawikom
szczątek szczątkiem; szczątków, szczątkom
szczebel szczeblem; szczebli, szczeblom
szczebiot szczebiotem; szczebiotów, szczebiotom
szczebiotać szczebioczę a. szczebiocę,
a. szczebiotam; szczebioczą a. szczebiocą,
a. szczebiotają
szczecina szczecinę, szczeciną
szczególnie
szczególny; szczególni
szczegół szczegółem; szczegółów, szczegółom
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szczekać

szczekać szczeka, szczekają
szczelina szczelinę, N. szczeliną; C.lm.
szczelinom
szczelny
szczeniak szczeniakiem; szczeniaków,
szczeniakom
szczenię szczenięciem; szczenięta, szczeniąt, szczeniętom
szczenięcy
szczep szczepem; szczepów, szczepom
szczepić szczepię, szczepią
szczepienie szczepieniem; szczepieniom
szczepionka szczepionkę, N. szczepionką;
C.lm. szczepionkom
szczerba szczerbę, N. szczerbą; C.lm.
szczerbom
szczerozłoty
szczery; szczerzy
szczerze
szczerzyć szczerzę, szczerzą; szczerz,
szczerz
szczeżuja szczeżui, szczeżuję, N. szczeżują; szczeżui a. szczeżuj, C.lm. szczeżujom
szczędzić szczędzę, szczędzą;
szczędź
szczękać szczękam, szczękają
szczęknąć szczęknę, szczękną; szczęknął,
szczęknęła, szczęknęli; szczęknąwszy
szczęściarz szczęściarzem; szczęściarzom
szczęścić się szczęści się
szczęście szczęściem
szczęść Boże!
szczęśliwiec szczęśliwcem; szczęśliwców,
szczęśliwcom
szczodrobliwy; szczodrobliwi
szczodry; szczodrzy
szczodrze
szczoteczka szczoteczkę, N. szczoteczką;
C.lm. szczoteczkom
szczotka szczotkę, N. szczotką; C.lm.
szczotkom
szczuć szczuję, szczują
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szczudło szczudłem; szczudłom
szczupak szczupakiem; szczupaków,
szczupakom
szczupły; szczupli
szczur szczurem, szczurze; szczurów,
szczurom
szczurołap szczurołapem; szczurołapów,
szczurołapom
szczurzy
szczwany; szczwani
szczycić się szczycę się, szczycą się
szczygieł szczygłem; szczygłów, szczygłom
szczypać szczypię, szczypią
szczypawka szczypawkę, N. szczypawką;
C.lm. szczypawkom
szczypce szczypiec a. szczypców, szczypcom
szczypiorek szczypiorkiem
szczypiorniak szczypiorniakiem
szczypnąć szczypnę, szczypną; szczypnął,
szczypnęła, szczypnęli; szczypnąwszy;
szczypnięty
szczypta szczyptę, szczyptą
szczyt szczytem; szczytów, szczytom
szczytny
szczytowy
szef szefem; szefów, szefom
szefostwo szefostwem
Szeherezada Szeherezadę, Szeherezadą
szejk szejkiem; szejków, szejkom
Szekspir (William) Williamem Szekspirem, Williamie Szekspirze a. zob. Shakespeare
szeląg szelągiem; szelągów, szelągom
Szelburg-Zarembina (Ewa) Szelburg-Zarembinę, Szelburg-Zarembiną
szelf szelfem; szelfów, szelfom
szelmowski; szelmowscy
szemrać szemrzę a. szemram, szemrzą
a. szemrają; szemrz a. szemraj
szept szeptem; szeptów, szeptom

szklarz

szeptać szepczę a. szepcę, szepczą a. szepcą
szer. (szerokość; szeregowiec)
szereg szeregiem; szeregów, szeregom
szeregowiec szeregowcem; szeregowców,
szeregowcom (skrót: szer.)
szermierz szermierzem; szermierzom
szeroki; szerocy
szeroko
szerokoekranowy
szerokokadłubowy
szerokokątny
szeroko otwarty
szerszeń szerszeniem; szerszeni, szerszeniom
szeryf szeryfem; szeryfów, szeryfom
szerzyć szerzę, szerzą; szerz
szesnastogodzinny
szesnastokrotny
szesnastolatek szesnastolatkiem; szesnastolatków, szesnastolatkom
szesnastoletni
szesnastotysięczny
szesnastowieczny; szesnastowieczni
sześcian sześcianem; sześcianów, sześcianom
sześciocylindrowy
sześciogodzinny
sześcioipółletni
sześciokąt sześciokątem; sześciokątów,
sześciokątom
sześciokonny
sześciokrotny; sześciokrotni
sześciolatek sześciolatkiem; sześciolatków,
sześciolatkom
sześciolecie sześcioleciem; sześcioleci,
sześcioleciom
sześciomiesięczny
sześcioodcinkowy
sześciopiętrowy
sześcioraczki sześcioraczków, sześcioraczkom
sześcioro sześciorgiem

sześciostrzałowy
sześciotygodniowy
sześciotysięczny
sześćdziesiąt sześćdziesięciu
sześćdziesiąty
sześćdziesięciogodzinny
sześćdziesięciokrotny
sześćdziesięciolecie sześćdziesięcioleciem; sześćdziesięcioleci, sześćdziesięcioleciom
sześćdziesięcioletni
sześćdziesięciosześcioletni
sześćdziesięcioro sześćdziesięciorgiem
sześćset
sześciuset
sześćsetlecie sześćsetleciem; sześćsetleci,
sześćsetleciom
sześćsetletni
sześćsetny
szew szwem; szwów, szwom
szewc szewcem; szewców, szewcom
szewczyk szewczykiem; szewczyków, szewczykom
szewski; szewscy
szezlong szezlongiem; szezlongów, szezlongom
szkaplerz szkaplerzem; szkaplerzom
szkarlatyna szkarlatynę, szkarlatyną
szkarłat szkarłatem
szkarłatnoczerwony
szkarłupień szkarłupniem; szkarłupni,
szkarłupniom
szkatułka szkatułkę, N. szkatułką; C.lm.
szkatułkom
szkic szkicem; szkiców, szkicom
szkielet szkieletem; szkieletów, szkieletom
szklanica szklanicę, N. szklanicą; C.lm.
szklanicom
szklany
szklarnia szklarni, szklarnię, N. szklarnią;
szklarni a. szklarń, C.lm. szklarniom
szklarz szklarzem; szklarzom
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szkliwo

szkliwo szkliwem; szkliwom
szkło szkłem; szkłom
Szkocja Szkocji, Szkocję, Szkocją
Szkot; Szkotka; szkocki
szkoda szkodę, N. szkodą; szkód, C.lm.
szkodom
szkodzić szkodzę, szkodzą; szkodź
szkoleniowiec szkoleniowcem; szkoleniowców, szkoleniowcom
szkoleniowo-wypoczynkowy
szkolić szkolę, szkolą; szkol a. szkól
szkolnictwo szkolnictwem
szkoła szkołę, N. szkołą; szkół, C.lm. szkołom
szkopuł szkopułem; szkopułów, szkopułom
szkorbut szkorbutem
szkółka szkółkę, N. szkółką; C.lm. szkółkom
szkrab szkrabem; szkrabów, szkrabom
szkuner szkunerem, szkunerze; szkunerów, szkunerom
szkutnik szkutnikiem; szkutników, szkutnikom
szkwał szkwałem; szkwałów, szkwałom
szlaban szlabanem; szlabanów, szlabanom
szlachcic szlachcicem; szlachciców, szlachcicom
szlachectwo szlachectwem
szlachetny; szlachetni
szlachta szlachtę, szlachtą
szlafrok szlafrokiem; szlafroków, szlafrokom
szlagier szlagierem, szlagierze; szlagierów,
szlagierom
szlauch szlauchem; szlauchów, szlauchom
szlif szlifem; szlifów, szlifom
szlifierz szlifierzem; szlifierzom
szloch szlochem; szlochów, szlochom
szlufka szlufkę, N. szlufką; C.lm. szlufkom
szmaciarz szmaciarzem; szmaciarzom
szmaragd szmaragdem; szmaragdów,
szmaragdom
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szmaragdowozielony
szmata szmatę, N. szmatą; C.lm. szmatom
szmatławiec szmatławcem; szmatławców,
szmatławcom
szmelc szmelcem
szmugiel szmuglem
sznaucer sznaucerem, sznaucerze; sznaucerów, sznaucerom
sznur sznurem, sznurze; sznurów, sznurom
sznurówka sznurówkę, N. sznurówką;
C.lm. sznurówkom
sznycel sznyclem; sznycli a. sznyclów,
sznyclom
sznyt sznytem; sznytów, sznytom
szoah ndm a. zob. shoah
szofer szoferem, szoferze; szoferów, szoferom
szogun szogunem; szogunów, szogunom
szok szokiem; szoków, szokom
szopa szopie, szopę, N. szopą
Szopen (Fryderyk) Szopenem a. zob. Chopin
szopka szopkę, N. szopką; C.lm. szopkom
szop pracz szopem praczem; szopów praczów a. szopów praczy, szopom praczom
szorstki; szorstcy
szorstkowłosy
szorty szortów, szortom
szosa szosę, N. szosą; C.lm. szosom
szowinizm szowinizmem, szowinizmie
szóstka szóstkę, N. szóstką; C.lm. szóstkom
szóstoklasista szóstoklasistę, N. szóstoklasistą; szóstoklasistów, C.lm. szóstoklasistom
szósty
szpachla szpachli, szpachlę, N. szpachlą;
szpachli a. szpachel, C.lm. szpachlom
szpachlować 1.lp. szpachluję, 3.lp. szpachluje, szpachlują
szpada szpadę, N. szpadą; C.lm. szpadom
szpadel szpadlem; szpadli, szpadlom

sztucer

szpagat szpagatem; szpagatów, szpagatom
szpak szpakiem; szpaków, szpakom
szpakowaty; szpakowaci
szpalta szpaltę, N. szpaltą; C.lm. szpaltom
szpara szparze, szparę, N. szparą; C.lm.
szparom
szparag szparagiem; szparagów, szparagom
szpargał szpargałem; szpargałów, szpargałom
szpatułka szpatułkę, N. szpatułką; C.lm.
szpatułkom
szpecić szpecę, szpecą
szperać szperam, szperają
szpetny; szpetni
szpic szpicem; szpiców, szpicom
szpicbródka szpicbródkę, N. szpicbródką;
C.lm. szpicbródkom
szpicel szpiclem; szpicli a. szpiclów, szpiclom
szpicruta szpicrutę, N. szpicrutą; C.lm.
szpicrutom
szpieg szpiegiem; szpiegów, szpiegom
szpik szpikiem
szpilka szpilkę, N. szpilką; C.lm. szpilkom
szpinak szpinakiem
szpital szpitalem; szpitali, szpitalom
szpital-pomnik szpitalem-pomnikiem;
szpitali-pomników, szpitalom-pomnikom
szpon szponem; szponów, szponom
szponder szpondrem, szpondrze
szpotawy
szprotka szprotkę, N. szprotką; C.lm.
szprotkom
szpryca szprycę, N. szprycą; C.lm. szprycom
szprycha szprysze, szprychę, N. szprychą;
C.lm. szprychom
szpula szpuli, szpulę, N. szpulą; C.lm. szpulom
szrama szramę, N. szramą; C.lm. szramom
szrapnel szrapnelem; szrapneli, szrapnelom

szreń szreni, szrenią
szron szronem
sztab sztabem; sztabów, sztabom
sztabka sztabkę, N. sztabką; C.lm. sztabkom
sztacheta sztachetę, N. sztachetą; C.lm.
sztachetom
sztachnąć się sztachnę się, sztachną się;
sztachnął się, sztachnęła się, sztachnęli się;
sztachnąwszy się
sztafaż sztafażem; sztafażów a. sztafaży,
sztafażom
sztaluga sztalugę, N. sztalugą; C.lm. sztalugom
sztambuch sztambuchem; sztambuchów,
sztambuchom
sztampa sztampę, sztampą
sztanca sztancę, N. sztancą; C.lm. sztancom
sztandar sztandarem, sztandarze; sztandarów, sztandarom
sztanga sztandze, sztangę, N. sztangą;
sztang, C.lm. sztangom
szterling szterlingiem; szterlingów, szterlingom (funt szterling)
sztokfisz sztokfiszem; sztokfiszom
Sztokholm Sztokholmem
sztokholmczyk; sztokholmka; sztokholmski
sztolnia sztolni, sztolnię, N. sztolnią; sztolni a. sztolń, C.lm. sztolniom
sztorm sztormem; sztormów, sztormom
Sztrasburg Sztrasburgiem a. Strasburg
sztrasburczyk a. strasburczyk; sztrasburka a. strasburka; sztrasburski
a. strasburski
sztruks sztruksem
sztruksy (spodnie) sztruksów, sztruksom
sztubak sztubakiem; sztubaków, sztubakom
sztucer sztucerem, sztucerze; sztucerów,
sztucerom
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sztuciec

sztuciec sztućcem; sztućców, sztućcom
sztuczka sztuczkę, N. sztuczką; C.lm.
sztuczkom
sztuczny; sztuczni
sztuczydło sztuczydłem; sztuczydłom
sztuka sztukę, N. sztuką; C.lm. sztukom
sztuka mięsa sztuki mięsa, sztukę mięsa,
sztuką mięsa
sztukateria sztukaterii, sztukaterię, N. sztukaterią; sztukaterii, C.lm. sztukateriom
sztukmistrz sztukmistrzem; sztukmistrzów, sztukmistrzom
szturchać szturcham, szturchają
szturchnąć szturchnę, szturchną; szturchnął, szturchnęła, szturchnęli; szturchnąwszy; szturchnięty
szturm szturmem; szturmów, szturmom
szturmówka szturmówkę, N. szturmówką; C.lm. szturmówkom
sztych sztychem; sztychów, sztychom
sztyft sztyftem; sztyftów, sztyftom
sztygar sztygarem, sztygarze; sztygarów,
sztygarom
sztylet sztyletem; sztyletów, sztyletom
sztywny; sztywni
szubienica szubienicę, N. szubienicą; C.lm.
szubienicom
szubrawiec szubrawcem; szubrawców,
szubrawcom
szubrawstwo szubrawstwem
szufla szufli, szuflę, N. szuflą; szufli a. szufel, C.lm. szuflom
szuflada szufladę, N. szufladą; C.lm. szufladom
szufladka szufladkę, N. szufladką; C.lm.
szufladkom
szuja szui, szuję, N. szują; szujów a. szuj,
C.lm. szujom
szukać szukam, szukają
szuler szulerem, szulerze; szulerów, szulerom
szumny
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szurać szuram, szurają
szurgot szurgotem; szurgotów, szurgotom
szurnąć szurnę, szurną; szurnął, szurnęła,
szurnęli; szurnąwszy; szurnięty
szur, szur a. szur, szur!
szuru-buru a. szuru-buru!
szurum-burum a. szurum-burum!
szus szusem; szusów, szusom
szuter szutrem, szutrze
szuwar szuwarem, szuwarze; szuwarów,
szuwarom
szwaczka szwaczkę, N. szwaczką; C.lm.
szwaczkom
szwadron szwadronem; szwadronów,
szwadronom
szwagier szwagrem, szwagrze; szwagrów
szwagrostwo (szwagier z żoną) szwagrostwem
szwalnia szwalni, szwalnię, N. szwalnią;
szwalni a. szwalń,
C.lm. szwalniom
szwank szwankiem; szwanków, szwankom
szwarccharakter szwarccharakterem,
szwarccharakterze; szwarccharakterów,
szwarccharakterom
szwarcować 1.lp. szwarcuję, 3.lp. szwarcuje, szwarcują
szwargotać szwargoczę a. szwargocę,
szwargoczą a. szwargocą
Szwecja Szwecji, Szwecję, Szwecją
Szwed; Szwedka; szwedzki
szwindel szwindlem; szwindlów a. szwindli, szwindlom
szwoleżer szwoleżerem, szwoleżerze;
szwoleżerów, szwoleżerom
szyb szybem; szybów, szybom
szyba szybę, N. szybą; C.lm. szybom
szyberdach szyberdachem; szyberdachów,
szyberdachom
szybka szybkę, N. szybką; C.lm. szybkom
szybki; szybcy
szybkobieżny

ścięcie

szybkonogi; szybkonodzy
szybko rosnący
szybko schnący
szybko strzelający
szybkostrzelny
szybkościomierz szybkościomierzem;
szybkościomierzy a. szybkościomierzów,
szybkościomierzom
szybkowar szybkowarem, szybkowarze;
szybkowarów, szybkowarom
szybowiec szybowcem; szybowców, szybowcom
szycha szysze, szychę, N. szychą; C.lm.
szychom
szychta szychtę, N. szychtą; C.lm. szychtom
szydełko szydełkiem; szydełkom
szyderstwo szyderstwem; szyderstwom
szydło szydłem; szydłom
szydzić szydzę, szydzą; szydź
szyfr szyfrem, szyfrze; szyfrów, szyfrom
szyfrogram szyfrogramem; szyfrogramów,
szyfrogramom
szyicki; szyiccy
szyita szyitę, N. szyitą; szyitów, C.lm. szyitom
szyja szyi, szyję, N. szyją; szyj, C.lm. szyjom
szyk szykiem; szyków, szykom
szyld szyldem; szyldów, szyldom
szympans szympansem, szympansie; szympansów, szympansom
szyna szynę, N. szyną; C.lm. szynom
szynka szynkę, N. szynką; C.lm. szynkom
szynkwas szynkwasem; szynkwasów,
szynkwasom
szynszyla szynszyli, szynszylę, N. szynszylą; szynszyli, C.lm. szynszylom
szyper szyprem, szyprze; szyprów, szyprom
szypułka szypułkę, N. szypułką; C.lm.
szypułkom
szyszak szyszakiem; szyszaków, szyszakom

szyszka szyszkę, N. szyszką; C.lm. szyszkom
szyszkojagoda szyszkojagodę, N. szyszkojagodą; szyszkojagód, C.lm. szyszkojagodom
szyszynka szyszynkę, N. szyszynką; C.lm.
szyszynkom

Ś
ściąć zetnę, zetnie; ściął,
ścięła, ścięli; ściąwszy; ścięty
ściąga ściągę, N. ściągą; C.lm. ściągom
ściągacz ścigaczem; ścigaczom
ściągać ścigam, ścigają
ściągawka ściągawkę, N. ściągawką; C.lm.
ściągawkom
ściągnąć ściągnę, ściągną; ściągnął, ściągnęła, ściągnęli; ściągnąwszy; ściągnięty
ścichapęk (człowiek z pozoru cichy, spokojny) ścichapękiem, ale: odezwać się,
zrobić coś z cicha pęk
ścieg ściegiem; ściegów, ściegom
ściek ściekiem; ścieków, ściekom
ścieknąć ścieknie, ściekną; ścieknął
a. ściekł, ściekła; ściekłszy a. zob. ściec
ścielić (słać, rozścielać) ścielę, ścielą
ściemnić ściemnię, ściemnią
ściemnieć ściemnieje, ściemnieją
ścienny
ścierać ścieram, ścierają
ścierka ścierkę, N. ścierką; C.lm. ścierkom
ściernisko ścierniskiem; ścierniskom
ścierny
ścierpnąć ścierpnę, ścierpną; ścierpnął
a. ścierpł; ścierpnąwszy a. ścierpłszy
ścieśnić ścieśnię, ścieśnią
ścieżka ścieżkę, N. ścieżką; C.lm. ścieżkom
ścieżynka ścieżynkę, N. ścieżynką; C.lm.
ścieżynkom
ścięcie ścięciem; ścięciom
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ścięgno

ścięgno ścięgnem; ścięgnom
ścięty
ścigacz ścigaczem; ścigaczom
ścigać ścigam, ścigają
ścinać ścinam, ścinają
ścinek ścinkiem; ścinków, ścinkom
ściosać ściosam, ściosają
ściółka ściółkę, N. ściółką; C.lm. ściółkom
ścisły; ściśli
ścisnąć ścisnę, ścisną; ścisnął, ścisnęła,
ścisnęli; ścisnąwszy; ściśnięty
ściszyć ściszę, ściszą
ściśle określony
ślad śladem; śladów, śladom
Śląsk Śląskiem
Ślązak; Ślązaczka; śląski
śledczy
śledzić śledzę, śledzą; śledź
śledztwo śledztwem; śledztwom
śledź śledziem; śledzi, śledziom
ślepnąć ślepnę, ślepną; ślepnął a. ślepł,
ślepła, ślepli
ślepowron ślepowronem; ślepowronów,
ślepowronom
ślepy; ślepi
ślęczeć ślęczę, ślęczą
ślicznotka ślicznotkę, N. ślicznotką; C.lm.
ślicznotkom
śliczny; śliczni
ślinić ślinię, ślinią
ślinotok ślinotokiem; ślinotoków, ślinotokom
śliski
śliwka śliwkę, N. śliwką; C.lm. śliwkom
ślizg ślizgiem; ślizgów, ślizgom
ślizgać się ślizgam się, ślizgają się
ślizgawka ślizgawkę, N. ślizgawką; C.lm.
ślizgawkom
ślub ślubem; ślubów, ślubom
ślusarstwo ślusarstwem
ślusarz ślusarzem; ślusarzom
śluz śluzem
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śluza śluzę, N. śluzą; C.lm. śluzom
śluzówka śluzówkę, N. śluzówką; C.lm.
śluzówkom
śmiać się 1.lp. śmieję się, 3.lp. śmieje się,
śmieją się; śmiali się a. śmieli się
śmiałek śmiałkiem; śmiałków, śmiałkom
śmiech śmiechem; śmiechów, śmiechom
śmieciarz śmieciarzem; śmieciarzom
śmieć śmieciem; śmieci, śmieciom
śmieć śmiem, śmieją a. śmią
śmiercionośny
śmierć śmierci, śmiercią
śmierdzący
śmierdzieć śmierdzę, śmierdzą
śmiertelnik śmiertelnikiem; śmiertelników, śmiertelnikom
śmieszny; śmieszni
śmieszyć śmieszę, śmieszą
śmietnik śmietnikiem; śmietników, śmietnikom
śmigłowiec śmigłowcem; śmigłowców,
śmigłowcom
śmigły; śmigli
śmignąć śmignę, śmigną; śmignął, śmignęła, śmignęli; śmignąwszy; śmignięty
śmigus-dyngus śmigusem-dyngusem
Śniardwy Śniardwom
śniardewny
śnieć (grzyb) śnieci, N. śniecią; śnieci,
C.lm. śnieciom
śniedzieć śniedzieje, śniedzieją
śniedź (patyna) śniedzi, śniedzią
śnieg śniegiem; śniegów, śniegom
śnieżek śnieżkiem
śnieżka śnieżkę, N. śnieżką; C.lm. śnieżkom
śnieżnobiały
śnieżny
śnieżyca śnieżycę, N. śnieżycą; C.lm. śnieżycom
śnieżynka śnieżynkę, N. śnieżynką; C.lm.
śnieżynkom

świdrować

śnięty (o rybie)
śp. (świętej pamięci)
śpiący
śpiączka śpiączkę, śpiączką
śpiesznie a. spiesznie
śpieszno a. spieszno
śpieszny a. spieszny
śpieszyć się śpieszę się, śpieszą się a. zob.
spieszyć się
śpiew śpiewem; śpiewów,
śpiewom
śpiewać śpiewam, śpiewają
śpiewka śpiewkę, N. śpiewką; C.lm. śpiewkom
śpiewnik śpiewnikiem; śpiewniki, śpiewników, śpiewnikom
śpiewogra śpiewogrze, śpiewogrę, N. śpiewogrą; C.lm. śpiewogrom
śpioch śpiochem; śpiochów, śpiochom
śpiwór śpiwora, śpiworze; śpiworów, śpiworom
średnik średnikiem; średników, średnikom
średnio inteligentny
średnioroczny
średniowiecze średniowieczem a. Średniowiecze
średniowieczny
średnio zaawansowany
średnio zamożny
średniówka średniówkę, N. średniówką;
C.lm. średniówkom
środa środę, N. środą; śród, C.lm. środom
środek środkiem; środków, środkom
środkowa środkową; środkowym
środkowoeuropejski
środkowowschodni
środkowy
środowisko środowiskiem
śródlądowy
śródmiejski
śródmieście śródmieściem; śródmieści
a. śródmieść, śródmieściom

śródstopie śródstopiem; śródstopi, śródstopiom
śródziemnomorski
śródziemny
śrubka śrubkę, N. śrubką; C.lm. śrubkom
śrubokręt śrubokrętem; śrubokrętów, śrubokrętom
śrut śrutem
św. (święty; świadek)
świadczenie świadczeniem; świadczeniom
świadczyć świadczę, świadczą; świadczcie
świadectwo świadectwem; świadectwom
świadek świadkiem; świadków, świadkom
świadom a. zob. świadomy
świadomość świadomości, świadomością
świadomy; świadomi a. zob. świadom
świat światem, świecie; światów, światom
światło światłem, świetle; światłom
światłocień światłocieniem; światłocieni,
światłocieniom
światłoczuły
światłomierz światłomierzem; światłomierzom
światłowód światłowodem; światłowodów,
światłowodom
światłowstręt światłowstrętem
światopogląd światopoglądem; światopoglądów, światopoglądom
światowiec światowcem; światowców,
światowcom
światowy; światowi
świąd świądem
świąteczny
świątobliwość świątobliwości, świątobliwością
świątobliwy
świątynia świątyni, świątynię, N. świątynią; C.lm. świątyniom
świder świdrem, świdrze; świdrów, świdrom
świdrować 1.lp. świdruję, 3.lp. świdruje,
świdrują
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świeca

świeca świecę, N. świecą; C.lm. świecom
świecić świecę
świecidełko świecidełkiem; świecidełkom
świecki; świeccy
świeczka świeczkę, N. świeczką; C.lm.
świeczkom
świecznik świecznikiem; świeczników,
świecznikom
świegot świegotem; świegotów, świegotom
a. zob. świergot
świegotać swiegocze a. świegoce; świegoczą a. świegocą a. zob. świergotać
świergot świergotem; świergotów, świergotom a. zob. świegot
świergotać świergocze a. świergoce, świergoczą a. świergocą a. zob. świegotać
świerszcz świerszczem; świerszczom
świerzb świerzbem
świerzbić świerzbi, świerzbią a. zob.
świerzbieć
świerzbieć świerzbi, świerzbią a. zob.
świerzbić
świerzop świerzopem; świerzopów, świerzopom
świetlica świetlicę, N. świetlicą; C.lm.
świetlicom
świetlik świetlikiem; świetlików, świetlikom
świetlisty
świetlny
świetlówka świetlówkę, N. świetlówką;
C.lm. świetlówkom
świetny
świeżo malowany
świeżo upieczony
świeży
święcić święcę, święcą
święcone święconym
święto świętem; świętom
świętojański
świętokradca świętokradcę, N. świętokradcą; świętokradców, C.lm. świętokradcom
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świętokradztwo świętokradztwem; świętokradztwom
świętokrzyski
Świętopełk Świętopełkiem; Świętopełków,
Świętopełkom
świętopietrze świętopietrzem
świętoszek świętoszkiem; świętoszków,
świętoszkom
święty; święci (skrót: św.)
Święty Krzyż Świętym Krzyżem
świętokrzyski
świnia świni, świnię, N. świnią; C.lm. świniom
świniopas świniopasem; świniopasów,
świniopasom
Świnoujście Świnoujściem
świnoujski
świntuch świntuchem; świntuchów, świntuchom
świństewko świństewkiem; świństewkom
świństwo świństwem; świństwom
świr świrem; świrze; świrów, świrom
świsnąć świsnę, świsną; świsnął, świsnęła,
świsnęli; świsnąwszy
świst świstem, świście
świstać świszczę a. świstam, świszczą
a. świstają
świstak świstakiem; świstaków, świstakom,
świstawka świstawkę, N. świstawką; C.lm.
świstawkom
świstek świstkiem; świstków, świstkom
świt świtem
świta świtę, N. świtą; C.lm. świtom
świtać świta

T
t (tona)
t. (tom)
tab. (tabela)

Tatiana

tabernakulum lp. ndm; tabernakulów, tabernakulom
tabl. (tablica)
tabu ndm
tabula rasa ndm
tabulator tabulatorem, tabulatorze; tabulatorów, tabulatorom
tabun tabunem; tabunów, tabunom
tacka tacce, tackę, N. tacką; C.lm. tackom
Tacyt Tacytem
Tadeusz Tadeuszem; Tadeuszów, Tadeuszom
Tadżykistan Tadżykistanem
Tadżyk; Tadżyjka; tadżycki
tafla tafli, taflę, N. taflą; tafli a. tafel, C.lm.
taflom
taić taję, taisz, tają
tajfun tajfunem; tajfunów, tajfunom
tajga tajgę, tajgą
taki owaki
taki sam
takoż
taksówka taksówkę, N. taksówką; C.lm.
taksówkom
taksówkarz taksówkarzem; taksówkarzom
taktyka taktykę, N. taktyką; C.lm. taktykom
tak zwany (skrót: tzw.)
także
talent talentem talencie; talentów, talentom
talerz talerzem; talerzom
talia talii, talię, N. talią; talii, C.lm. taliom
talib talibem; talibów, talibom
Talmud Talmudem
tałatajstwo tałatajstwem
tamburyn tamburynem; tamburynów,
tamburynom
tampon tamponem; tamponów, tamponom
tam-tam (bęben) tam-tamem; tam-tamów,
tam-tamom

tamtędy
tamże
tancerz tancerzem; tancerzom
tangens tangensem, tangensie; tangensów,
tangensom (skrót: tg)
tango tangiem; tangom
taniocha taniosze, taniochę, taniochą
tankowiec tankowcem; tankowców, tankowcom
tantiema tantiemę, N. tantiemą; C.lm.
tantiemom
tao ndm
taoizm taoizmem, taoizmie
tapczan tapczanem; tapczanów, tapczanom
tapeciarz tapeciarzem; tapeciarzom
tarantela (taniec) tarantelę, tarantelą
tarantula (pająk) tarantulę, N. tarantulą;
C.lm. tarantulom
tarapaty tarapatów, tarapatom
taras tarasem; tarasów, tarasom
targ targiem; targów, targom
Tarnobrzeg Tarnobrzegiem
tarnobrzeżanin; tarnobrzeżanka; tarnobrzeski
Tarnowskie Góry Tarnowskim Górom
tarnogórzanin; tarnogórzanka; tarnogórski
taryfa taryfę, N. taryfą; C.lm. taryfom
tarzać się tarzam się, tarzają się
Tarzan Tarzanem
tasiemiec tasiemcem; tasiemców, tasiemcom
Tasso (Torquato) Torquatem Tassem, Torquacie Tassie
taszczyć taszczę, taszczą
taśmociąg taśmociągiem; taśmociągów,
taśmociągom
Tatar; Tatarka; tatarski
tatarak tatarakiem; tataraków, tatarakom
taternictwo taternictwem
Tatiana Tatianę, N. Tatianą; C.lm. Tatianom
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Tatry

Tatry Tatrom
tatrzański
tatuaż tatuażem; tatuaży a. tatuażów, tatuażom
tatuować 1.lp. tatuuję, 3.lp. tatuuje, tatuują
tatuś tatusiem; tatusiów, tatusiom
tautologia tautologii, tautologię, N. tautologią; tautologii, C.lm. tautologiom
taxi ndm
tąpnąć tąpnie, tąpną; tąpnął; tąpnąwszy
tchawica tchawicę, N. tchawicą; C.lm.
tchawicom
tchawka tchawkę, N. tchawką; C.lm.
tchawkom
tchnąć tchnę, tchną; tchnął, tchnęła,
tchnęli; tchnąwszy
tchórz tchórzem; tchórzy a. tchórzów,
tchórzom
tchórzofretka tchórzofretkę, N. tchórzofretką; C.lm. tchórzofretkom
tchórzyć tchórzę, tchórzą; tchórz
tchu zob. dech
Tczew Tczewem
tczewski
team teamem; teamów, teamom
teatr teatrem, teatrze; teatrów, teatrom
teatralno-wokalny
teatrologia teatrologii, teatrologię, teatrologią
teatrzyk teatrzykiem; teatrzyków, teatrzykom
techniczny
technika technikę, techniką; technikom
technikum lp. ndm; techników, technikom
technologia technologii, technologię,
technologią
tedy (więc, zatem)
tegoroczny; tegoroczni
tekst tekstem; tekstów, tekstom
tekstylia tekstyliów, tekstyliom
tekściarz tekściarzem; tekściarzom
tektonika tektonice, tektonikę, tektoniką
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tektura tekturze, tekturę, N. tekturą; C.lm.
tekturom
tel. (telefon)
telebim telebimem; telebimów, telebimom
telefaks telefaksem; telefaksów, telefaksom
telefon telefonem; telefonów, telefonom
telefonia telefonii, telefonię, telefonią
telefonizacja telefonizacji, telefonizację,
telefonizacją
telefonogram telefonogramem; telefonogramów, telefonogramom
telegazeta telegazetę, N. telegazetą; C.lm.
telegazetom
telegraf telegrafem; telegrafów, telegrafom
telegram telegramem; telegramów, telegramom
telekomunikacja telekomunikacji, telekomunikację, telekomunikacją
telekonferencja telekonferencji, telekonferencję, N. telekonferencją; telekonferencji,
C.lm. telekonferencjom
teleks teleksem; teleksów, teleksom
teleksować 1.lp. teleksuję, 3.lp. teleksuje,
teleksują
telenowela telenoweli, telenowelę, N. telenowelą; C.lm. telenowelom
teleobiektyw teleobiektywem; teleobiektywów,
teleobiektywom
telepatia telepatii, telepatię, telepatią
Telesfor Telesforem, Telesforze; Telesforów, Telesforom
teleskop teleskopem; teleskopów, teleskopom
teletekst teletekstem
teleturniej teleturniejem; teleturniejów,
teleturniejom
telewidz telewidzem; telewidzów, telewidzom
telewizja telewizji, telewizję, telewizją
Tell (Wilhelm) Wilhelmem Tellem
temat tematem; tematów, tematom

tętent

temblak temblakiem; temblaków, temblakom
tembr tembrem, tembrze; tembrów, tembrom
Temida Temidę, Temidą
temperament temperamentem, temperamencie; temperamentów, temperamentom
temperatura temperaturze, temperaturę,
N. temperaturą; C.lm. temperaturom
temperówka temperówkę, N. temperówką; C.lm. temperówkom
templariusz templariuszem; templariuszy
a. templariuszów, templariuszom
tempo tempem
tendencja tendencji, tendencję, N. tendencją; tendencji, C.lm. tendencjom
tenisówki tenisówkom
ten sam
tenże, taż, toż; ciż
tenże sam
Teodozja Teodozji, Teodozję, N. Teodozją;
Teodozji, C.lm. Teodozjom
Teofil Teofilem; Teofilów, Teofilom
teolog teologiem; teologów, teologom
teologia teologii, teologię, teologią
teoretyk teoretykiem; teoretyków, teoretykom
teoria teorii, teorię, N. teorią; teorii, C.lm.
teoriom
tequila tequili, tequilę, tequilą
terapeuta terapeutę, N. terapeutą; terapeutów, terapeutom
terapia terapii, terapię, N. terapią; terapii,
C.lm. terapiom
teraz
teraźniejszość teraźniejszości, teraźniejszością
teraźniejszy; teraźniejsi
tercja tercji, tercję, N. tercją; tercji, C.lm.
tercjom
tere-fere ndm
terier terierem, terierze; terierów, terierom
terkotać terkoczę a. terkocę, terkoczą
a. terkocą

terminarz terminarzem; terminarzom
terminologia terminologii, terminologię,
N. terminologią; terminologii, C.lm. terminologiom
termodynamiczny
termoelektryczny
termoizolacja termoizolacji, termoizolację, N. termoizolacją; termoizolacji, C.lm.
termoizolacjom
termometr termometrem, termometrze;
termometrów, termometrom
termoregulator termoregulatorem, termoregulatorze; termoregulatorów, termoregulatorom
termos termosem; termosów, termosom
termostat termostatem; termostatów, termostatom
terpentyna terpentynie, terpentynę, terpentyną
Terpsychora Terpsychorze, Terpsychorę,
Terpsychorą
terrarium lp. ndm; terraria, terrariów,
terrariom
terror terrorem, terrorze
terroryzm terroryzmem, terroryzmie
terytorium lp. ndm; terytoria, terytoriów,
terytoriom
testament testamentem, testamencie; testamentów, testamentom
tęcza tęczę N. tęczą; C.lm. tęczom
tęczówka tęczówkę, N. tęczówką; C.lm.
tęczówkom
tędy
tędy owędy
tęgi; tędzy
tępić tępię, tępią
tępota tępotę, tępotą
tępy; tępi
tęsknić tęsknię, tęsknią
tęsknota tęsknotę, N. tęsknotą; C.lm. tęsknotom
tętent tętentem, tętencie
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tętnica

tętnica tętnicę, N. tętnicą; C.lm. tętnicom
tętnić tętni, tętnią
tętno tętnem; tętnom
tężec tężcem
tężyzna tężyźnie, tężyznę, tężyzną
tfu!
Thatcher (Margaret) ndm: Margaret Thatcher
thriller thrillerem, thrillerze; thrillerów,
thrillerom
tiara tiarze, tiarę, N. tiarą; C.lm. tiarom
tie-break tie-breakiem; tie-breaków, tie-breakom
tik-tak ndm
time out time outem; time outów, time outom
tip-top ndm
TIR TIR-em, TIR-ze; TIRów, TIR-om a. tir
tirem, tirze; tirów, tirom
Tischner (Józef) Tischnerem, Tischnerze
Titanic Titanica, Titanikiem
tiul tiulem; tiulów a. tiuli, tiulom
tj. (to jest)
tkanka tkankę, N. tkanką; C.lm. tkankom
tknąć tknę, tkną; tknął, tknęła, tknęli;
tknąwszy; tknięty
tkwić tkwię, tkwią
tło tłem, tle; teł, C.lm. tłom
tłok tłokiem; tłoków, tłokom
tłuc tłukę
tłuczek tłuczkiem; tłuczków, tłuczkom
tłum tłumem; tłumów, tłumom
tłumaczyć tłumaczę, tłumaczą
tłumić tłumię, tłumią
tłumny
tłumok tłumokiem; tłumoków, tłumokom
tłusty; tłuści
tłuszcz tłuszczem; tłuszczów, tłuszczom
tłuścić tłuszczę, tłuszczą
tłuścioch tłuściochem; tłuściochów, tłuściochom
tnący
toaleta toaletę, N. toaletą; C.lm. toaletom
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toaletka toaletkę, N. toaletką; C.lm. toaletkom
toast toastem; toastów, toastom
Tobiasz Tobiaszem; Tobiaszów, Tobiaszom
tobół tobołem; tobołów, tobołom
to by (się nadało)
toby (więcby; Gdyby popadało, toby rośliny lepiej rosły.)
toccata toccacie, toccatę, N. toccatą; C.lm.
toccatom
toffi ndm
toga togę, N. togą; tog a. tóg, C.lm. togom
to jest (skrót: tj.)
tok tokiem; toków, tokom
tokarz tokarzem; tokarzom
Tokio ndm
tokijczyk; tokijka; tokijski
toksyczny; toksyczni
tolerancja tolerancji, tolerancję, tolerancją
Tolkien (John) Johnem Tolkienem, Johnie
Tolkienie
tomahawk tomahawkiem; tomahawków,
tomahawkom
tombak tombakiem
tomografia tomografii, tomografię, tomografią
tonacja tonacji, tonację, N. tonacją; tonacji, C.lm. tonacjom
tonąć tonę, toną; tonął, tonęła, tonęli
toner tonerem, tonerze; tonerów, tonerom
toń toni, N. tonią; toni, C.lm. toniom
topaz topazem; topazów, topazom
topić topię, topią
toples toplesem a. ndm, a. zob. topless
topless toplessem, toplessie a. ndm, a. zob.
toples
topnieć topnieje, topnieją
topografia topografii, topografię, topografią
topór toporem, toporze; toporów, toporom
Tora Torze, Torę, N. Torą

transakcja

toreador toreadorem, toreadorze; toreadorów, toreadorom a. zob. torreador
torebka torebkę, N. torebką; C.lm. torebkom
torf torfem; torfów, torfom
torfowisko torfowiskiem; torfowiskom
Torricelli (Evangelista) Evangelistą Torricellim
tornister tornistrem, tornistrze; tornistrów, tornistrom
torreador torreadorem; torreadorów, torreadorom a. zob. toreador
torsje torsji, torsjom
tortura torturze, torturę, N. torturą; C.lm.
torturom
Toruń Toruniem
torunianin; torunianka; toruński
to samo
Tosca Toski, Toskę, Toską
Toscanini (Arturo) Arturze Toscaninim
tost tostem; tostów, tostom
totalitaryzm totalitaryzmem, totalitaryzmie
totalizm totalizmem, totalizmie
toteż (więc)
to też (to także)
toteżby (więcby)
to też by (to także by)
totolotek totolotkiem a. zob. toto-lotek
toto-lotek toto-lotkiem a. zob. totolotek
tournée ndm
towarzyski; towarzyscy
towarzystwo towarzystwem; towarzystwom
towarzysz towarzyszem; towarzyszom
(skrót: tow.)
towarzyszyć towarzyszę, towarzyszą
toż
toż samo
tożsamość tożsamości, tożsamością
tożsamy
trach a. trach!

tradycja tradycji, tradycję, N. tradycją;
tradycji, C.lm. tradycjom
tradycjonalizm tradycjonalizmem, tradycjonalizmie
traf trafem; trafów, trafom
trafić trafię, trafią
trafny
tragarz tragarzem; tragarzom
tragedia tragedii, tragedię, N. tragedią;
tragedii, C.lm. tragediom
tragediopisarz tragediopisarzem; tragediopisarzom
tragiczny
tragifarsa tragifarsie, tragifarsę, N. tragifarsą; C.lm. tragifarsom
tragikomedia tragikomedii, tragikomedię,
N. tragikomedią; tragikomedii, C.lm. tragikomediom
tragikomiczny
tragizm tragizmem, tragizmie
trajektoria trajektorii, trajektorię, N. trajektorią
trajkot trajkotem; trajkotów, trajkotom
trajkotać trajkoczę a. trajkocę, a. trajkotam, trajkoczą a. trajkocą, a. trajkotają
trakcja trakcji, trakcję, N. trakcją; trakcji,
C.lm. trakcjom
traktorzysta traktorzystę, N. traktorzystą;
traktorzystów, C.lm. traktorzystom
tralala a. tralala!
tramp trampem; trampów, trampom
trampek trampkiem; trampkom
trampkarz trampkarzem; trampkarzom
trampolina trampolinę, N. trampoliną;
C.lm. trampolinom
tramwaj tramwajem; tramwai a. tramwajów, tramwajom
tramwajarz tramwajarzem; tramwajarzom
trans transem, transie; transów, transom
transakcja transakcji, transakcję, N. transakcją; transakcji, C.lm. transakcjom
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transatlantycki

transatlantycki
transatlantyk transatlantykiem; transatlantyków, transatlantykom
transfer transferem, transferze; transferów,
transferom
transformacja transformacji, transformację, N. transformacją; transformacji, C.lm.
transformacjom
transfuzja transfuzji, transfuzję, N. transfuzją; transfuzji, C.lm. transfuzjom
transkrypcja transkrypcji, transkrypcję,
N. transkrypcją; transkrypcji, C.lm. transkrypcjom
transliteracja transliteracji, transliterację,
transliteracją
transmisja transmisji, transmisję, N. transmisją; transmisji, C.lm. transmisjom
transoceaniczny
transparent transparentem, transparencie; transparentów, transparentom
transplantacja transplantacji, transplantację, N. transplantacją; transplantacji, C.lm.
transplantacjom
transplantologia transplantologii, transplantologię, transplantologią
transport transportem; transportów,
transportom
transsyberyjski
transza transzę, N. transzą; C.lm. transzom
tranzyt tranzytem
trap trapem; trapów, trapom
trapez trapezem; trapezów, trapezom
traszka traszką, N. traszką; C.lm. traszkom
tra ta ta a. tra ta ta!
tratwa tratwę, N. tratwą; C.lm. tratwom
Traugutt (Romuald) Trauguttem, Traugucie
trawka trawkę, N. trawką; C.lm. trawkom
trawler trawlerem, trawlerze; trawlerów,
trawlerom
trąba trąbę, N. trąbą; C.lm. trąbom
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trąbić trąbię, trąbią; trąb
trąbka trąbkę, N. trąbką; C.lm. trąbkom
trącić trącę, trącą
trąd trądem
trele-morele
trend trendem, trendzie; trendów, trendom
trening treningiem; treningów, treningom
tresura tresurze, tresurę, N. tresurą; C.lm.
tresurom
treść treści, N. treścią; treści, C.lm. treściom
trębacz trębaczem; trębaczy a. trębaczów,
trębaczom
trędowaty; trędowaci
triada triadę, N. triadą; C.lm. triadom
trias triasem
triatlon triatlonem
triennale ndm
trik trikiem; trików, trikom
trio triem; triów, triom
triumf triumfem; triumfów, triumfom
a. zob. tryumf
triumfalny a. tryumfalny
triumfator triumfatorem, triumfatorze;
triumfatorów, triumfatorom a. zob. tryumfator
triumfować 1.lp. triumfuję, 3.lp. triumfuje,
triumfują a. zob. tryumfować
triumwirat triumwiratem; triumwiratów,
triumwiratom
trochej trochejem; trechei a. trochejów,
trochejom
trochę
trofeum lp. ndm; trofeów, trofeom
troić się troję się, troją się; trój się
Troja Troi, Troję, Troją
Trojanin a. Trojańczyk; Trojanka; trojański
trolejbus trolejbusem; trolejbusów, trolejbusom
troll trollem; trolli a. trollów, trollom

trzaskać

trop tropem; tropów, tropom
troposfera troposferze, troposferę, troposferą
trop w trop
troszeczkę
troszkę
trotuar trotuarem, trotuarze; trotuarów,
trotuarom
trója trói, tróję, N. tróją; C.lm. trójom
trójbarwny
trójboista trójboistę, N. trójboistą; trójboistów, C.lm. trójboistom
trójbój trójbojem; trójbojów, trójbojom
trójca trójcę, N. trójcą; C.lm. trójcom
trójdrzwiowy a. trzydrzwiowy
trójdzielny
trójdźwięk trójdźwiękiem; trójdźwięków,
trójdźwiękom
trójfazowy a. trzyfazowy
trójka trójkę, N. trójką; C.lm. trójkom
trójkąt trójkątem; trójkątów, trójkątom
trójkolorowy
trójmasztowiec trójmasztowcem; trójmasztowców, trójmasztowcom a. zob. trzymasztowiec
trójmecz trójmeczem; trójmeczów, trójmeczom
trójnożny
trójporozumienie
trójprzymierze trójprzymierzem; trójprzymierzom
trójstronny
trubadur trubadurem, trubadurze; trubadurów, trubadurom
truchcik truchcikiem
truchleć truchleję, truchleją
trucht truchtem
truciciel trucicielem; trucicieli, trucicielom
trucizna truciźnie, truciznę, N. trucizną;
C.lm. truciznom
trud trudem; trudów, trudom

trudno dostępny
trudny; trudni
trudzić się trudzę się; trudź się
trufla truflę, N. truflą; trufli, C.lm. truflom
truizm truizmem, truizmie; truizmów,
truizmom
trujący
trumna trumnę, N. trumną; C.lm. trumnom
trunek trunkiem; trunków, trunkom
trup trupem; trupów, trupom
truposz truposzem; truposzy a. truposzów,
truposzom
truskawka truskawkę, N. truskawką; C.lm.
truskawkom
truteń trutniem; trutni, trutniom
trutka trutkę, N. trutką; C.lm. trutkom
trwać trwam, trwają
trwoga trwogę, N. trwogą; trwóg, C.lm.
trwogom
trwożny
trwożyć się trwożę się, trwożą się; trwóż
się
tryb trybem; trybów, trybom
trybuna trybunę, N. trybuną; C.lm. trybunom
trybunał trybunałem; trybunałów, trybunałom
trygonometria trygonometrii, trygonometrię, trygonometrią
trylion trylionem; trylionów, trylionom
trylogia trylogii, trylogię, N. trylogią; trylogii, C.lm. trylogiom
tryumf tryumfem; tryumfów, tryumfom
a. zob. triumf
tryumfalny a. triumfalny
tryumfator tryumfatorem, tryumfatorze; tryumfatorów, tryumfatorom a. zob.
triumfator
tryumfować 1.lp. tryumfuję, 3.lp. tryumfuje, tryumfuj a. zob. triumfować
trzaskać trzaskam, trzaskają
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trzask-prask!

trzask-prask!
trzasnąć trzasnę, trzasną; trzasnął, trzasnęła, trzasnęli; trzasnąwszy; trzaśnięty
trząść trzęsę; trząś a. trzęś; trząsł, trzęsła,
trzęśli; trzęsiony
trzeba
trzebić trzebię, trzebią; trzeb
trzechsetlecie trzechsetleciem; trzechsetleci, trzechsetleciom
trzechsetletni
trzechsetny
trzechtysiączny a. trzytysięczny
trzeci
trzecioklasista trzecioklasistę, N. trzecioklasistą; trzecioklasistów, C.lm. trzecioklasistom
trzeciomajowy
trzeciorzęd trzeciorzędem
trzeciorzędny; trzeciorzędni
trzeć trę, trzesz, trą
trzej trzem
trzepać trzepię, trzepią
trzepnąć trzepnę, trzepną; trzepnął, trzepnęła, trzepnęli; trzepnąwszy; trzepnięty
trzepotać trzepoczę a. trzepocę, trzepoczą
a. trzepocą
trzeszczeć trzeszczy
trzewik trzewikiem; trzewików, trzewikom
trzeźwy
trzęsawisko trzęsawiskiem; trzęsawiskom
trzęsienie trzęsieniem; trzęsieniom
trzmiel trzmielem; trzmieli, trzmielom
trznadel trznadlem; trznadli, trznadlom
trzoda trzodę, N. trzodą; trzód, C.lm.
trzodom
trzon trzonem; trzonów, trzonom
trzonek trzonkiem; trzonków, trzonkom
trzos trzosem; trzosów, trzosom
trzódka trzódkę, N. trzódką; C.lm. trzódkom
trzpiot trzpiotem; trzpiotów, trzpiotom
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trzpiotka trzpiotkę, N. trzpiotką; C.lm.
trzpiotkom
trzustka trzustkę, N. trzustką; C.lm.
trzustkom
trzy trzech, trzem
trzycyfrowy
trzyczęściowy
trzydniówka trzydniówkę, N. trzydniówką; C.lm. trzydniówkom
trzydrzwiowy a. trójdrzwiowy
trzydziestotrzyipółletni
trzydziestokrotny
trzydziestolatek trzydziestolatka, trzydziestolatkiem; trzydziestolatki, trzydziestolatków
trzydziestolecie
trzydziestoosobowy
trzydziestoparoletni
trzydziesty pierwszy
trzydzieści trzydziestu
trzydzieścioro trzydzieściorga
trzygodzinny
trzyipółletni
trzykołowy
trzykroć
trzykrotka trzykrotkę, N. trzykrotką; C.lm.
trzykrotkom
trzykrotny
trzylatek trzylatkiem; trzylatków, trzylatkom
trzylecie trzyleciem; trzyleci, trzyleciom
trzyletni
trzymać trzymam, trzymają
trzymasztowiec trzymasztowcem; trzymasztowców, trzymasztowcom a. zob.
trójmasztowiec
trzymiesięczny; trzymiesięczni
trzyminutowy
trzynastogodzinny
trzynastokrotny
trzynastoletni
trzynastozgłoskowiec
trzynastozgłoskowcem; trzynastozgłoskowców, trzynastozgłoskowcom

twist

trzynasty
trzynaście trzynastu
trzyosobowy
trzypokojowy
trzy po trzy
trzysta
trzystopniowy
trzystukilometrowy
trzytomowy
trzytygodniowy
trzytysięczny
a. trzechtysięczny
tsunami ndm
tubka tubkę, N. tubką; C.lm. tubkom
tucz tuczem
tudzież
tu i ówdzie
tu i tam
tuja tui, tuję, N. tują; tui a. tuj, C.lm. tujom
tulić tulę, tulą
tulipan tulipanem; tulipanów
tułów tułowiem; tułowi, tułowiom
tumiwisizm tumiwisizmem, tumiwisizmie
tumult tumultem
tundra tundrze, tundrę, N. tundrą; C.lm.
tundrom
tunel tunelem; tuneli a. tunelów, tunelom
tuner tunerem, tunerze; tunerów, tunerom
tunika tunikę, N. tuniką; C.lm. tunikom
tuńczyk tuńczykiem; tuńczyków, tuńczykom
tupać tupię, tupią
tupet tupetem
tupnąć tupnę, tupną; tupnął, tupnęła, tupnęli; tupnąwszy
tup, tup a. tup, tup!
turboodrzutowy
turbosprężarka turbosprężarkę, N. turbosprężarką; C.lm. turbosprężarkom
turbulencja turbulencji, turbulencję,
N. turbulencją; turbulencji, C.lm. turbulencjom

Turcja Turcji, Turcję, Turcją
Turek; Turczynka; turecki
Turek (miasto w Polsce)Turku, Turkiem
turczanin; turczanka; turecki
turkawka turkawkę, N. turkawką; C.lm.
turkawkom
turkus turkusem; turkusów, turkusom
turlać się turlam się, turlają się
turnia turni, turnię, N. turnią; turni, C.lm.
turniom
turniej turniejem; turniejów, turniejom
turnus turnusem; turnusów, turnusom
turoń turoniem; turoni a. turoniów, turoniom
turysta turystę, N. turystą; turystów, C.lm.
turystom
turystyczno-krajoznawczy
turystyczno-sportowy
tusz tuszem; tuszów, tuszom
tusza tuszę, N. tuszą; C.lm. tuszom
tutaj
Tutanchamon Tutanchamonem a. zob. Tutenchamon
Tutenchamon Tutenchamonem a. zob. Tutanchamon
tutti ndm
Tuwim (Julian) Julianem Tuwimem
tuż-tuż
tużurek tużurkiem; tużurków, tużurkom
TV (telewizja)
TVP (Telewizja Polska)
Twain (Mark) Markiem Twainem
twardy; twardzi
twardziel twardzielem; twardzieli a. twardzielów, twardzielom
twarożek twarożku, twarożkiem; twarożków
twaróg twarogiem; twarogów, twarogom
twarz N. twarzą; C.lm. twarzom
twierdza twierdzę, N. twierdzą; C.lm.
twierdzom
twierdzić twierdzę, twierdzą
twist twistem; twistów, twistom
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tworzyć

tworzyć tworzę, tworzą; twórz
twój
twór tworu, tworze; twory, tworów
twórca twórcę, N. twórcą; twórców, C.lm.
twórcom
Tyber Tybrem, Tybrze
tybrzański
Tybet Tybetem
Tybetańczyk; Tybetanka; tybetański
Tychy Tych (regionalnie: Tychów), Tychom
tychowianin; tychowianka; tyski
tyczkarz tyczkarzem; tyczkarzom
tyfus tyfusem
tygodnik tygodnikiem;
tygodników, tygodnikom
tygodniówka tygodniówkę, N. tygodniówką; C.lm. tygodniówkom
tygrys tygrysem; tygrysów, tygrysom
tygrysiątko tygrysiątkiem; tygrysiątkom
tyknąć tyknie, tykną; tyknął, tyknęła;
tyknąwszy
tykwa tykwę, N. tykwą;
C.lm. tykwom
tyle by
tylekroć
tyle samo
tyleż tyluż
tylko by
tylko co
tylko że
tylny
tylodniowy a. tyludniowy
tylogodzinny a. tylugodzinny
tyloletni a. tyluletni
Tylża Tylżę, Tylżą
tylżanin; tylżanka; tylżycki
tyłozgięcie tyłozgięciem; tyłozgięciom
tym bardziej
tym bardziej że a. tym bardziej, że
tymczasem
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tymczasowy; tymczasowi
tym gorzej
tymianek tymiankiem; tymiankom
tym lepiej
tym mniej
Tymoteusz Tymoteuszem; Tymoteuszów,
Tymoteuszom
tym razem
tym samym
tym więcej
tynk tynkiem; tynków, tynkom
tynkarz tynkarzem; tynkarzom
typ typem; typów, typom
typografia typografii, typografię, typografią
typologia typologii, typologię,
typologią
tyraliera tyralierze, tyralierę, N. tyralierą;
C.lm. tyralierom
tyrania tyranii, tyranię, N. tyranią; tyranii,
C.lm. tyraniom
tyranozaur tyranozaurem, tyranozaurze;
tyranozaurów, tyranozaurom
tys. (tysiąc, tysiące)
tysiąc tysiącem; tysiącom
tysiąckilometrowy
tysiąckroć
tysiąckrotny
tysiąclecie tysiącleciem; tysiącleciom
tysiącletni
tysiąctrzystuletni
tysiączek tysiączkiem; tysiączków, tysiączkom
tysiączny a. tysięczny
tysięczna tysięczną; tysięcznych
tysięczny a. tysiączny
tytaniczny
tytoń tytoniem; tytoni a. tytoniów, tytoniom
tytuł tytułem; tytułów, tytułom
tytułować 1.lp. tytułuję, 3.lp. tytułuje, tytułują

udręczony

Tytus Tytusem; Tytusów, Tytusom
tzn. (to znaczy)
tzw. (tak zwany)

U
UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ndm a. UAMem, UAM-ie
UB (Urząd Bezpieczeństwa) ndm
ubaw ubawem; ubawów,
ubawom
ubecja ubecji, ubecje, ubecją
ubek ubekiem; ubeków, ubekom
ubezdźwięcznienie ubezdźwięcznieniem;
ubezdźwięcznieniom
ubezpieczenie ubezpieczeniem; ubezpieczeniom
ubezpieczyć ubezpieczę, ubezpieczą
ubezwłasnowolnić ubezwłasnowolnię,
ubezwłasnowolnią
ubiec ubiegnę, ubiegną; ubiegnięty a. zob.
ubiegnąć
ubiegły
ubiegłoroczny; ubiegłoroczni
ubiegnąć ubiegnę, ubiegnie; ubiegliśmy
a. zob. ubiec
ubiór ubiorem, ubiorze; ubiorów, ubiorom
ubliżyć ubliżę, ubliżą; ubliż
ub.m. (ubiegłego miesiąca)
U-Boot U-Bootem; U-Bootów, U-Bootom
ubożeć ubożeję, ubożeją; ubożeli
ubożuchny; ubożuchni
ubój ubojem; uboi a. ubojów, ubojom
ubóstwiać ubóstwiam, ubóstwiają
ubóstwo ubóstwem
ubóść ubodę, ubodą; ubódź
ub.r. (ubiegłego roku)
ubrudzić ubrudzę, ubrudzą; ubrudź
Ucello (Paolo) Paolem Ucellem a. (z odmienionym imieniem) ndm: Paolu Ucello
uch a. uch!

ucho (narząd słuchu) uchem; uszu a. uszów,
uszom
ucho (uchwyt) uchem; ucha a. uszy, uch
a. uszu, a. uszów, uchom a. uszom
uchodźca uchodźcę, N. uchodźcą; uchodźców, C.lm. uchodźcom
uchodźstwo uchodźstwem
uchwała uchwałę, N. uchwałą; C.lm.
uchwałom
uchwyt uchwytem; uchwytów, uchwytom
uchybienie uchybieniem; uchybieniom
uciążliwy; uciążliwi
uciec ucieknę, uciekną
uciecha uciesze, uciechę, N. uciechą; C.lm.
uciechom
ucieczka ucieczkę, N. ucieczką; C.lm.
ucieczkom
ucisk uciskiem; ucisków, uciskom
uczcić uczczę, uczczą
uczciwy; uczciwi
uczczenie uczczeniem
uczelnia uczelni, uczelnię, N. uczelnią;
uczelni, C.lm. uczelniom
uczennica uczennicę, N. uczennicą; C.lm.
uczennicom
uczestnictwo uczestnictwem
uczestnik uczestnikiem; uczestników,
uczestnikom
uczęszczać uczęszczam, uczęszczają
uczucie uczuciem; uczuciom
uczulenie uczuleniem; uczuleniom
uczynny; uczynni
udar udarem, udarze; udarów, udarom
uderzyć uderzę, uderzą; uderz
udko udkiem; udkom
udo udem; udom
udogodnienie udogodnieniem; udogodnieniom
udoskonalenie udoskonaleniem; udoskonaleniom
udostępnić udostępnię, udostępnią
udręczony; udręczeni
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udręczyć

udręczyć udręczę, udręczą
udrożnić udrożnię, udrożnią
uduchowiony; uduchowieni
udusić uduszę, uduszą
udziec udźcem; udźców, udźcom
udźwig udźwigiem
ufać ufam, ufają
ufny; ufni
UFO (ang. Unidentified Flying Object –
niezidentyfikowany obiekt latający) ndm
ufologia ufologii, ufologię, ufologią
ufoludek ufoludkiem; ufoludków, ufoludkom
ugiąć ugnę, ugną; ugiął, ugięła, ugięli; ugiąwszy; ugięty
ugór ugorem, ugorze; ugorów, ugorom
uhonorować 1.lp. uhonoruję, 3.lp. uhonoruje, uhonorują uiścić uiszczę, uiszczą
UJ (Uniwersytet Jagielloński) UJ-otem,
UJ-ocie a. ndm
ujarzmić ujarzmię, ujarzmią
ująć ujmę, ujmą; ujął, ujęłą, ujęli; ująwszy;
ujęty; ujęci
ujeżdżalnia ujeżdżalni, ujeżdżalnię, N. ujeżdżalnią; ujeżdżalni, C.lm. ujeżdżalniom
ujęcie ujęciem; ujęciom
ujmujący
UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach) ndm
ujrzeć ujrzę, ujrzą; ujrzeli
ujść ujdę, ujdą; ujdź
UKF (fale ultrakrótkie) UKFem, UKF-ie
a. ndm
ukleja uklei, ukleję, N. ukleją; uklei a. uklej, C.lm. uklejom
układ układem; układów, układom
ukłon ukłonem; ukłonów, ukłonom
ukłucie ukłuciem; ukłuciom
ukochany; ukochani
ukoić ukoję, ukoisz, ukoją; ukój
ukojenie ukojeniem
ukos ukosem; ukosów, ukosom
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ukośny
ukradkiem
Ukraina Ukrainę, Ukrainą
Ukrainiec; Ukrainka; ukraiński
ukraść ukradnę, ukradną
ukroić ukroję, ukroisz, ukroją; ukrój
ukrócić ukrócę, ukrócą
ukrwienie ukrwieniem
ukrzyżować 1.lp. ukrzyżuję, 3.lp. ukrzyżuje, ukrzyżują
ukształtować 1.lp. ukształtuję, 3.lp.
ukształtuje, ukształtują
ukuć 1.lp. ukuję, 3.lp. ukuje, ukują
ukulele ndm
ukwiał ukwiałem; ukwiałów, ukwiałom
ukwiecony
ul ulem; uli a. ulów, ulom
ul. (ulica)
ulec ulegnę, ulegną
uległy; ulegli
ulepszyć ulepszę, ulepszą
uleżały
ulica ulicę, N. ulicą; C.lm. ulicom (skrót: ul.)
Ulisses Ulissesem, Ulissesie
ultimatum ndm
ultradźwięk ultradźwiękiem; ultradźwięków, ultradźwiękom
ultradźwiękowy
ultrafiolet ultrafioletem
ultrafioletowy
ultrakrótki
ultramaryna ultramarynie, ultramarynę,
ultramaryną
ultranowoczesny; ultranowocześni
ultrasonografia ultrasonografii, ultrasonografię, ultrasonografią (skróty: usg.
a. USG)
ulubieniec ulubieńcem; ulubieńców, ulubieńcom
ulżyć ulżę, ulżą
uładzić uładzę, uładzą; uładź
ułan ułanem; ułanów, ułanom

upaństwowić

ułaskawić ułaskawię, ułaskawią; ułaskaw
ułatwić ułatwię, ułatwią; ułatw
ułomek ułomkiem; ułomków, ułomkom
ułożyć ułożę, ułożą; ułóż, ułóżcie
ułuda ułudzie, ułudę, N. ułudą; ułud, C.lm.
ułudom
umaić umaję, umaisz, umają
umarły; umarli
umartwiać się umartwiam się, umartwiają
się
umarzać umarzam, umarzają
UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) UMCS-em, UMCS-ie a. ndm
umiar umiarem, umiarze
umieć umiem, umieją; umieli
umiejętnie
umiejscowić umiejscowię, umiejscowią;
umiejsców
umieścić umieszczę, umieścisz, umieszczą; umieść, umieśćcie
umizgi umizgów, umizgom
umknąć umknę; umknął, umknęła, umknęli
umoralnić umoralnię, umoralnią
umorzyć umorzę, umorzą; umórz
umowa umowę, N. umową; umów, C.lm.
umowom
umowa-zlecenie umowie-zleceniem;
umów-zleceń, umowom-zleceniom
umożliwić umożliwię, umożliwią; umożliw
umór: na umór
umrzeć umrę, umrzesz, umrą
umyślny; umyślni
unaocznić unaocznię, unaocznią
uncja uncji, uncję, N. uncją; uncji, C.lm.
uncjom
underground undergroundem, undergroundzie
unerwienie unerwieniem
UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation –
Organizacja Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) ndm

unia unii, B. unię, N. unią; unii, C.lm. uniom
Unia Europejska Unii Europejskiej, Unię
Europejską, Unią Europejską (skrót: UE)
UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Found – Międzynarodowy
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy
Dzieciom) UNICEF-em, UNICEF-ie a. ndm
unicestwić unicestwię, unicestwią
uniemożliwić uniemożliwię, uniemożliwią; uniemożliw
unieruchomić unieruchomię, unieruchomią
unieszczęśliwić unieszczęśliwię, unieszczęśliwią; unieszczęśliw
unieważnić unieważnię, unieważnią
uniewinnić uniewinnię, uniewinnią
uniezależnić uniezależnię, uniezależnią
unifikacja unifikacji, unifikację, unifikacją
uniform uniformem; uniformów, uniformom
unijny; unijni
unik unikiem; uników, unikom
uniknąć uniknę, unikną; uniknął, uniknęła, uniknęli; uniknąwszy
unilateralny
uniwersalia uniwersaliów, uniwersaliom
uniwersalizm uniwersalizmem, uniwersalizmie
uniwersalny; uniwersalni
uniwersjada uniwersjadę, N. uniwersjadą;
C.lm. uniwersjadom
uniwersytecki; uniwersyteccy
uniwersytet uniwersytetem; uniwersytetów, uniwersytetom
uniżony; uniżeni
uodpornić uodpornię, uodpornią
uogólnić uogólnię, uogólnią
uosabiać uosabiam, uosabiają
upadek upadkiem; upadków, upadkom
upamiętnić upamiętnię, upamiętnią
upaństwowić upaństwowię, upaństwowią;
upaństwów
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uparciuch

uparciuch uparciuchem; uparciuchów,
uparciuchom
upaść (przewrócić się) upadnę, upadną
upaść (utuczyć) upasę, upasą
upatrzyć upatrzę, upatrzą; upatrz
upchnąć upchnę, upchną; upchnął, upchnęła, upchnęli; upchnąwszy; upchnięty
upiąć upnę, upną; upiął, upięła, upięli;
upiąwszy; upięty
upierzenie upierzeniem
upiększyć upiększę, upiększą
upiór upiorem, upiorze; upiorów, upiorom
upłynnić upłynnię, upłynnią
upływ upływem
upodabniać upodabniam, upodabniają
upodobnić upodobnię, upodobnią
upokarzać upokarzam, upokarzają
upokorzenie upokorzeniem; upokorzeniom
upokorzyć upokorzę, upokorzą; upokórz
a. upokorz
upominek upominkiem; upominków,
upominkom
uposażenie uposażeniem; uposażeniom
upośledzenie upośledzeniem; upośledzeniom
upośledzony; upośledzeni
upoważnić upoważnię, upoważnią
upoważnienie upoważnieniem; upoważnieniom
upowszechnić upowszechnię, upowszechnią
upór uporem, uporze
upragniony; upragnieni
uproszczenie uproszczeniem; uproszczeniom
uprościć uproszczę, uproszczą
uprzątnąć uprzątnę, uprzątną; uprzątnął,
uprzątnęła, uprzątnęli; uprzątnąwszy;
uprzątnięty
uprząż N. uprzężą; C.lm. uprzężom
uprzeć się uprę się, uprzesz się, uprą się
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uprzedni
uprzedzić uprzedzę, uprzedzą; uprzedź
uprzejmy; uprzejmi
uprzykrzony; uprzykrzeni
uprzytomnić uprzytomnię, uprzytomnią
uprzywilejowany; uprzywilejowani
upstrzyć upstrzę, upstrzą
upust upustem; upustów, upustom
ur. (urodzony, urodziny)
uraz urazem; urazów, urazom
urazić urażę, urażą; uraź
urażony; urażeni
urągać urągam, urągają
urbanizacja urbanizacji, urbanizację, urbanizacją
urbi et orbi
urealnić urealnię, urealnią
urlop urlopem; urlopów, urlopom
urlopowicz urlopowiczem; urlopowiczów,
urlopowiczom
URM (Urząd Rady Ministrów) URM-em,
URM-ie a. ndm
uroczysty; uroczyści
urodzaj urodzajem; urodzajów a. urodzai,
urodzajom
urodzić urodzę, urodzą; urodź a. uródź
uroić uroję, uroisz; urój
urojenie urojeniem; urojeniom
urojony
urologia urologii, urologię, urologią
urozmaicić urozmaicę, urozmaicą
uruchomić uruchomię, uruchomią
urwipołeć urwipołciem; urwipołciów
a. urwipołci, urwipołciom
urwisty
urząd urzędem, urzędzie; urzędów, urzędom
urządzenie urządzeniem; urządzeniom
urządzić urządzę, urządzą; urządź
urzec urzeknę, urzekną
urzeczywistnić urzeczywistnię, urzeczywistnią

uświetnić

urzekający
urzędnik urzędnikiem; urzędników, urzędnikom
urzędować 1.lp. urzęduję, 3.lp. urzęduje,
urzędują
urznąć urznę, urzną, urznął, urznęli;
urznąwszy a. zob. urżnąć
urzynać (piłą) urzynam, urzynają
urżnąć urżnę, urżną; urżnął, urżnęła,
urżnęli; urżnąwszy; urżnięty a. zob. urznąć
USA (United States of America – Stany
Zjednoczone Ameryki) ndm
usankcjonować 1.lp. usankcjonuję, 3.lp.
usankcjonuje, usankcjonują
usatysfakcjonować 1.lp. usatysfakcjonuję,
3.lp. usatysfakcjonuje, usatysfakcjonują
uschnięty
USG a. usg. (ultrasonografia) ndm
usiąść usiądę; usiądź; usiedli
uskarżać się uskarżam się, uskarżają się
uskrzydlić uskrzydlę, uskrzydlą
uskutecznić uskutecznię, uskutecznią
usługa usługę, N. usługą; C.lm. usługom
usługiwać 1.lp. usługuję, 3.lp. usługuje,
usługują
usługodawca usługodawcę, N. usługodawcą; usługodawców, C.lm. usługodawcom
usłużyć usłużę, usłużą; usłuż
usmażyć usmażę, usmażą; usmaż
usnąć usnę, usną; usnął, usnęła, usnęli;
usnąwszy
uspokoić uspokoję, uspokoisz, uspokoją;
uspokój
uspołeczniony; uspołecznieni
usprawiedliwić usprawiedliwię, usprawiedliwią; usprawiedliw
usprawnić usprawnię, usprawnią
usta ustom
ustawodawca ustawodawcę, N. ustawodawcą; ustawodawców, C.lm. ustawodawcom

ustawodawstwo ustawodawstwem
ustąpić ustąpię, ustąpią
ustęp ustępem; ustępów, ustępom
ustępliwy; ustępliwi
ustępstwo ustępstwem; ustępstwom
ustronny
ustrój ustrojem; ustrojów, ustrojom
ustrzec ustrzegę, ustrzegą; ustrzeż
Ustrzyki (Dolne, Górne) Ustrzykom (Dolnym, Górnym)
ustrzycki
usunąć usunę, usuną; usunął, usunęła,
usunęli; usunąwszy; usunięty
usychać usycham, usychają
uszczegółowić uszczegółowię, uszczegółowią; uszczegółów
uszczerbek uszczerbkiem
uszczęśliwić uszczęśliwię, uszczęśliwią;
uszczęśliw
uszczknąć uszczknę, uszczkną; uszczknął, uszczknęła, uszczknęli; uszczknąwszy;
uszczknięty
uszczuplić uszczuplę, uszczuplą
uszczypnąć uszczypnę, uszczypną; uszczypnął, uszczypnęła, uszczypnęli; uszczypnąwszy; uszczypnięty
uszkodzić uszkodzę, uszkodzą; uszkodź
uszlachetnić uszlachetnię, uszlachetnią
UŚ (Uniwersytet Śląski) ndm
uścisk uściskiem; uścisków, uściskom
uścisnąć uścisnę, uścisną; uścisnął, uścisnęła, uścisnęli; uścisnąwszy; uściśnięty
uśmiać się uśmieję się, uśmieją się
uśmiechnąć się uśmiechnę się, uśmiechną się; uśmiechnął się, uśmiechnęła się,
uśmiechnęli się; uśmiechnąwszy się
uśmiechnięty; uśmiechnięci
uśmierzyć uśmierzę, uśmierzą; uśmierz
uśmieszek uśmieszkiem; uśmieszków,
uśmieszkom
uświadomić uświadomię, uświadomią
uświetnić uświetnię, uświetnią
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uświęcić

uświęcić uświęcę, uświęcą
utaić utaję, utaisz, utają
utarg utargiem; utargów, utargom
utknąć utknę, utkną; utknął, utknęła,
utknęli; utknąwszy
utkwić utkwię, utkwią
utonąć utonę, utoną; utonął, utonęła, utonęli; utonąwszy
utopia utopii, utopię, N. utopią; utopii,
C.lm. utopiom
utopijny; utopijni
utożsamić się utożsamię się, utożsamią się
utrudnić utrudnię, utrudnią
utrwalacz utrwalaczem; utrwalaczom
utrwalić utrwalę, utrwalą
utrzeć utrę, utrzesz, utrą
utrzymać utrzymam, utrzymają
utwardzić utwardzę, utwardzą; utwardź
utwierdzić utwierdzę, utwierdzą; utwierdź
utworzyć utworzę, utworzą; utwórz
utwór utworem, utworze; utworów, utworom
utylitaryzm utylitaryzmem, utylitaryzmie
utylizacja utylizacji, utylizację, utylizacją
UV (promieniowanie
ultrafioletowe) ndm
UW (Uniwersytet Warszawski; Unia Wolności) ndm
uwarzyć (ugotować) uwarzę, uwarzą;
uwarz
uważać uważam, uważają
uważny; uważni
uwertura uwerturze, uwerturę, N. uwerturą; C.lm. uwerturom
uwiarygodnić uwiarygodnię, uwiarygodnią
uwierzyć uwierzę, uwierzą; uwierz
uwierzytelnić uwierzytelnię, uwierzytelnią
uwieść (kogoś) uwiodę; uwiedź; uwiódł;
uwiódłszy
uwieźć (wywieźć) uwiozę; uwieź; uwieźli;
uwiózłszy
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uwięzić uwiężę, uwiężą; uwięź
uwięź uwięzi, uwięzią
uwijać się uwijam się, uwijają się
uwłaszczenie uwłaszczeniem
uwłaszczyć uwłaszczę, uwłaszczą
uwodzić uwodzę, uwodzą; uwodź a. uwódź
uwrażliwić uwrażliwię, uwrażliwią;
uwrażliw
uwspółcześnić uwspółcześnię, uwspółcześnią
uwstecznić uwstecznię, uwstecznią
uwypuklić uwypuklę, uwypuklą
uwzględnić uwzględnię, uwzględnią
uwziąć się uwezmę się, uwezmą się; uwziął
się, uwzięła się, uwzięli się; uwziąwszy się
uzależnić uzależnię, uzależnią
uzasadniony
uzbroić uzbroję, uzbroisz, uzbroją; uzbrój
uzda uździe, uzdę, N. uzdą; C.lm. uzdom
uzdatniać uzdatniam, uzdatniają
uzdrowić uzdrowię, uzdrowią; uzdrów
uzdrowisko uzdrowiskiem; uzdrowiskom
uzewnętrznić uzewnętrznię, uzewnętrznią
uzębienie uzębieniem; uzębieniom
uziemić uziemię, uziemią
uzmysłowić uzmysłowię, uzmysłowią;
uzmysłów
uznać uznam, uznają
uzupełnić uzupełnię, uzupełnią
uzurpacja uzurpacji, uzurpację, uzurpacją
uzus uzusem
uzwoić uzwoję, uzwoisz, uzwoją; uzwoić;
uzwój
uzwojenie uzwojeniem; uzwojeniom
uzysk uzyskiem; uzysków, uzyskom
uździenica uździenicę, N. uździenicą;
C.lm. uździenicom
użalić się użalę się, użalą się
użąć użnę, użną; użął, użęła, użęli; użąwszy; użęty
użądlić użądli, użądlą

wahać się

użerać się użeram się, użerają się
użyczyć użyczę, użyczą
użyć 1.lp. użyję, 3.lp. użyje, użyją
użynać użynam, użynają
użytek użytkiem; użytków, użytkom
używać używam, używają
używka używkę, N. używką; C.lm. używkom
użyźnić użyźnię, użyźnią

V
V (wolt)
v. (vide; vel; verte)
va banque ndm
vacatio legis ndm
vademecum a. zob. wademekum
van Dyck (Anton) Antonem van Dyckiem,
Antonie van Dycku
van Gogh (Vincent) Vincentem van Goghiem, Vincencie van Goghu
varia variów
variétés ndm
Vasco da Gama Vasco da Gamę,
Vasco da Gamą
VAT (Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) VAT-u, Vacie a. ndm
VAT-owski (od: VAT)
Velázquez (Diego) Diegiem Velázquezem,
Diegu Velázquezie
Verdi (Giuseppe) Giuseppe Verdim
Verlaine (Paul) Paula Verlaine’a, Paulem
Verlaine’em, Paulu Verlainie
Verne (Juliusz a. Jules) Juliusza a. Jules’a
Verne’a, Juliuszem a. Jules’em Verne’em,
Juliuszu a. Julesie Vernie
verte (skrót: v.)
Vespucci (Amerigo) Amerigiem Vespuccim a. (z odmienionym imieniem) ndm:
o Amerigu Vespucci
via ndm
vice versa (skrót: v.v.)

victoria a. zob. wiktoria
vide (skrót: v.)
video a. zob. wideo
Violetta Violetcie, Violettę, N. Violettą;
C.lm. Violettom a. zob. Wioletta, Wioleta
VIP (very important person – bardzo ważna osoba) VIP-em, VIP-ie; VIP-y, VIP-ów
a. ndm
Virtuti Militari: Krzyż Kawalerski Virtuti
Militari
Vivaldi (Antonio) Antoniu Vivaldim
volksdeutsch volksdeutschem; volksdeutschów, volksdeutschom a. zob. folksdojcz
Volkswagen (nazwa firma i marki) Volkswagenem
volkswagen (samochód marki Volkswagen) volkswagenem; volkswagenów, volkswagenom
volt (skrót: V) a. zob. wolt
Voltaire Voltaire’a, Voltaire’em, Voltairze
a. zob. Wolter
Volvo (nazwa firmy i marki) ndm
volvo (samochód marki Volvo) ndm
votum a. zob. wotum
votum separatum
voucher voucherem, voucherze; vocherów,
voucherom
v.v. (vice versa)

W
W (wat; zachód – strona świata)
w. (wiek; waga; wiersz; wieś; wyspa)
W. (wołacz)
wachlarz wachlarzem; wachlarzom
wachmistrz wachmistrzem; wachmistrzów, wachmistrzom
wachta wachtę, N. wachtą; C.lm. wachtom
Wacław Wacławem; Wacławów, Wacławom
wademekum ndm a. zob. vademecum
wahać się waham się, wahają się
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wahadło

wahadło wahadłem; wahadłom
wajcha wajsze, wajchę, N. wajchą; C.lm.
wajchom
wakacje wakacji, wakacjom
walc walcem; walców, walcom
walec walcem; walców, walcom
Waleria Walerii, Walerię, N. Walerią; Walerii, C.lm. Waleriom
Walerian Walerianem; Walerianów, Walerianom
waleriana walerianę, walerianą
Walia Walii, Walię, Walią
Walijczyk; Walijka; walijski
walizka walizkę, N. walizką; C.lm. walizkom
walkie-talkie ndm
walkman walkmanem; walkmanów, walkmanom
walkower walkowerem, walkowerze; walkowerów, walkowerom
Wallenrod (Konrad) Konradem Wallenrodem
walnąć walnę, walną; walnął, walnęła, walnęli; walnąwszy; walnięty
waloryzacja waloryzacji, waloryzację, waloryzacją
waltornia waltorni, waltornię, N. waltornią; waltorni, C.lm. waltorniom
waluta walucie, walutę, N. walutą; C.lm.
walutom
wał wałem; wałów, wałom
wałach wałachem; wałachów, wałachom
Wałbrzych Wałbrzychem
wałbrzyszanin; wałbrzyszanka; wałbrzyski
Wałęsa (Lech) Wałęsę, Wałęsą
wałkoń wałkoniem; wałkoni a. wałkoniów,
wałkoniom
wałówka wałówkę, N. wałówką; C.lm. wałówkom
wampir wampirem, wampirze; wampirów,
wampirom
wampirzyca wampirzycę, N. wampirzycą;
C.lm. wampirzycom
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wandal wandalem; wandali a. wandalów,
wandalom
wandalizm wandalizmem, wandalizmie
wanienka wanienkę, N. wanienką; C.lm.
wanienkom
wanilia wanilii, wanilię, wanilią
waniliowy
wanna wannie, wannę, N. wanną; C.lm.
wannom
warchlak warchlakiem; warchlaków, warchlakom
warchoł warchołem; warchołów, warchołom
warga wargę, N. wargą; C.lm. wargom
Warhol (Andy) Andym Warholem
wariacja wariacji, wariację, N. wariacją;
wariacji, C.lm. wariacjom
wariactwo wariactwem; wariactwom
wariant wariantem, wariancie; wariantów,
wariantom
wariat wariatem; wariatów, wariatom
warknąć warknę, warkną; warknął, warknęła, warknęli; warknąwszy
Warmia Warmii, Warmię, Warmią
Warmiak; Warmiaczka; warmiński
(rzad. warmijski)
warstewka warstewkę, N. warstewką; C.lm.
warstewkom
warstwa warstwę, N. warstwą; C.lm. warstwom
Warszawa Warszawę, Warszawą
warszawianin (pot. warszawiak); warszawianka; warszawski
Warszawskie Warszawskiem
warunek warunkiem; warunków
warząchew warząchwi, N. warząchwią;
warząchwi, C.lm. warząchwiom
warzyć (gotować) warzę, warzą; warz
warzywnictwo
warzywnictwem
warzywno-owocowy
warzywo warzywem; warzywom

wczasy

Washington (George) George’em Washingtonem a. zob. Waszyngton
Waszyngton (Jerzy) Jerzym Waszyngtonem a. zob. Washington
Waszyngton Waszyngtonem
waszyngtończyk; waszyngtonka; waszyngtoński
waśń waśni, N. waśnią; waśni, C.lm. waśniom
wat (skrót: W) watem; watów, watom
wataha watasze a. wataże, N. watachą;
C.lm. watachom
watażka watażkę, N. watażką; watażków,
C.lm. watażkom
Watt (James) Jamesem Wattem, Jamesie
Watcie
Watykan Watykanem
watykański
Wawel Wawelu, Wawelem
wawelski
wawrzyn wawrzynem; wawrzynów, wawrzynom
Wawrzyniec Wawrzyńcem; Wawrzyńców,
Wawrzyńcom
wazeliniarz wazeliniarzem; wazeliniarzom
ważka ważkę, N. ważką; C.lm. ważkom
ważki (ważny)
ważny
ważyć (od: waga) ważę, ważą; waż
wąchać wącham, wąchają
wągier wągrem, wągrze; wągrów, wągrom
a. zob. wągr
wąglik wąglikiem; wąglików, wąglikom
wągr wągrem; wągrów, wągrom a. zob.
wągier
wąs wąsem; wąsów, wąsom
wąsaty; wąsaci
wąsik wąsikiem; wąsików, wąsikom
wąsisko wąsiskiem; wąsisk a. wąsisków,
wąsiskom
wąski; wąscy

wąsko
wąskonosy
wąskotorowy
wąskotorówka wąskotorówkę, N. wąskotorówką; C.lm. wąskotorówkom
wątek wątkiem; wątków, wątkom
wątły; wątli
wątpić wątpię, wątpią
wątpliwy
wątroba wątrobę, N. wątrobą; wątrób,
C.lm. wątrobom
wątróbka wątróbkę, N. wątróbką; C.lm.
wątróbkom
wąwóz wąwozem; wąwozów, wąwozom
wąziutki
wąż wężem; węży a. wężów, wężom
wbrew (komuś)
w bród
w.c. a. WC ndm
wcale
w całości
wchłaniać wchłaniam, wchłaniają
wchłonąć wchłonę, wchłoną; wchłonął,
wchłonęła, wchłonęli; wchłonąwszy;
wchłonięty
wciągnąć wciągnę, wciągną; wciągnął,
wciągnęła, wciągnęli; wciągnąwszy; wciągnięty
w ciągu
wciąż
w ciemno
wcięcie wcięciem; wcięciom
wcięty; wcięci
wciskać wciskam, wciskają
wcisnąć wcisnę, wcisną; wcisnął, wcisnęła,
wcisnęli; wcisnąwszy; wciśnięty
w czambuł
wczas (wcześnie)
w czas (w porę)
wczasowicz wczasowiczem; wczasowiczów, wczasowiczom
wczasy wczasów, wczasom
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wczepić

wczepić wczepię, wczepią
wczesnochrześcijański
wczesnojesienny
wczesnowiosenny
wczesny; wcześni
wcześniak wcześniakiem; wcześniaków,
wcześniakom
wcześnie
wczołgać się wczołgam się, wczołgają się
wczoraj
wczuć się wczuję się, wczują się
w czwartek a. we czwartek
w czwórnasób
w czym
w czym by
wczytywać się 1.lp. wczytuję się, 3.lp.
wczytuje się, wczytują się
w dal
w dali
wdech wdechem; wdechów, wdechom
w dechę
wdepnąć wdepnę, wdepną; wdepnął,
wdepnęła, wdepnęli; wdepnąwszy
wdmuchiwać 1.lp. wdmuchuję, 3.lp.
wdmuchuje, wdmuchują
w dodatku
wdowiec wdowcem; wdowców, wdowcom
w dół
wdówka wdówce, wdówkę, N. wdówką;
wdówek, C.lm. wdówkom
wdrożyć wdrożę, wdrożą; wdroż a. wdróż
w drzwiach a. we drzwiach
w dwójnasób
wdychać wdycham, wdychają
wdzięczny; wdzięczni
wdzięk wdziękiem; wdzięków, wdziękom
we czwartek a. w czwartek
według (skrót: wg)
we dnie i w nocy
we drzwiach a. w drzwiach
weekend weekendem, weekendzie; weekendów, weekendom
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wegetarianizm wegetarianizmem, wegetarianizmie
wehikuł wehikułem; wehikułów, wehikułom
Wehrmacht Wehrmachtem a. zob. wermacht
wejrzeć wejrzę; wejrzyj; wejrzeli
wejściówka wejściówkę, N. wejściówką;
C.lm. wejściówkom
wejść wejdę, wejdą; wejdź
Wellington (Arthur) Arthurem Wellingtonem
Wells (Herbert George) Herbertem George’em Wellsem
wendeta wendecie, wendetę, N. wendetą;
C.lm. wendetom
Wenera Wenerę, Wenerą, Wenerze
Wenezuela Wenezueli, Wenezuelę, Wenezuelą
Wenezuelczyk; Wenezuelka; wenezuelski
wentyl wentylem; wentyli a. wentylów,
wentylom
wentylacja wentylacji, wentylację, wentylacją
Wenus ndm
weranda werandzie, werandę, N. werandą;
C.lm. werandom
werbunek werbunkiem; werbunków, werbunkom
Wergili Wergilego, Wergilim a. zob. Wer
giliusz
Wergiliusz Wergiliuszem a. zob. Wergili
wermacht wermachtem a. zob. Wehrmacht
wernisaż wernisażem; wernisażom
Wernyhora Wernyhorze, Wernyhorę,
Wernyhorą
wersja wersji, wersję, N. wersją; wersji,
C.lm. wersjom
weryfikacja weryfikacji, weryfikację, N. weryfikacją; weryfikacji, C.lm. weryfikacjom

wiązanie

wespół
wesprzeć wesprę, wesprzesz, wesprą; wesprzyj
westchnąć westchnę, westchną; westchnął,
westchnęła, westchnęli; westchnąwszy
western westernem; westernów, westernom
Westerplatte ndm
wesz N. wszą; C.lm. wszom
we środę a. w środę
weterynaria weterynarii, weterynarię,
weterynarią
weterynarz weterynarzem; weterynarzom
wetknąć wetknę, wetkną; wetknął, wetknęła, wetknęli; wetknąwszy; wetknięty
wewnątrz
wewnętrzny
wezgłowie wezgłowiem; wezgłowiom
we znaki
weżreć się weżre się, weżrą się
węch węchem
wędka wędkę, N. wędką; C.lm. wędkom
wędkarstwo wędkarstwem
wędkarz wędkarzem; wędkarzom
wędrowiec wędrowcem; wędrowców, wędrowcom
wędrówka wędrówkę, N. wędrówką; C.lm.
wędrówkom
wędzarnia wędzarni, wędzarnię, N. wędzarnią; wędzarni a. wędzarń, C.lm. wędzarniom
wędzić wędzę, wędzą; wędź
wędzidło wędzidłem; wędzidłom
węgiel węglem; węgli, węglom
węglan węglanem; węglanów, węglanom
węglik węglikiem; węglików, węglikom
węglowodan węglowodanem; węglowodanów, węglowodanom
węglowodór węglowodorem, węglowodorze; węglowodorów, węglowodorom
węgorz węgorzem; węgorzom
Węgry Węgier, Węgrom, Węgrzech
Węgier; Węgierka (ale: węgierka – naz
wa śliwki); węgierski

węszyć węszę, węszą
węzeł węzłem, węźle; węzłów, węzłom
wężyk wężykiem; wężyków, wężykom
WF (wychowanie fizyczne) WF-em, WF-ie
a. zob. wf.
wf. (wychowanie fizyczne) ndm a. zob. WF
wg (według)
wgląd wglądem
w głąb
w głębi
wgłębienie wgłębieniem;
wgłębieniom
Wharton (William) Williamem Warthonem
whisky ndm
WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) ndm
wiadukt wiaduktem; wiaduktów, wiaduktom
wianuszek wianuszkiem; wianuszków, wianuszkom
wiara wierze, wiarę, wiarą
wiarogodność wiarogodnością a. zob.
wiarygodność
wiarogodny a. wiarygodny; wiarogodni
a. wiarygodni
wiarus wiarusem; wiarusów, wiarusom
wiarygodność wiarygodności a. zob. wiarogodność
wiarygodny a. wiarogodny; wiarygodni
a. wiarogodni
wiatr wiatrem, wietrze; wiatrów, wiatrom
wiatrochron wiatrochronem; wiatrochronów, wiatrochronom
wiatromierz wiatromierzem; wiatromierzom
wiatrówka wiatrówkę, N. wiatrówką; C.lm.
wiatrówkom
wiąz wiązem; wiązów, wiązom
wiązać 1.lp. wiążę, 3.lp. wiąże, wiążą; wiąż
wiązadło wiązadłem; C.lm. wiązadłom
a. zob. więzadło
wiązanie wiązaniem; wiązaniom
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wiązanka

wiązanka wiązankę, N. wiązanką; C.lm.
wiązankom
wiązka wiązkę, N. wiązką; C.lm. wiązkom
wiążący
wicedyrektor wicedyrektorem, wicedyrektorze; wicedyrektorów, wicedyrektorom
wicehrabia wicehrabiego a. wicehrabi, wicehrabiego a. wicehrabię, N. wicehrabią
a. wicehrabim; wicehrabiów, wicehrabiom
wicemarszałek wicemarszałkiem; wicemarszałków, wicemarszałkom
wiceminister wiceministrem, wiceministrze; wiceministrów, wiceministrom
wicemistrz wicemistrzem; wicemistrzów,
wicemistrzom
wicepremier wicepremierem, wicepremierze; wicepremierów, wicepremierom
wiceprzewodniczący wiceprzewodniczącym; wiceprzewodniczącym
wicher wichrem, wichrze; wichrów, wichrom
wichrzyciel wichrzycielem; wichrzycieli,
wichrzycielom
wichrzyć wichrzę, wichrzą; wichrz
wichura wichurze, wichurę, N. wichurą;
C.lm. wichurom
wideo ndm (ale: w D.lp. i lm. widea) a. zob.
video
wideokaseta wideokasetę, N. wideokasetą;
C.lm. wideokasetom
wideoklip wideoklipem; wideoklipów,
wideoklipom
wideoteka wideotekę, N. wideoteką; C.lm.
wideotekom
widnokrąg widnokręgiem
widokówka widokówkę, N. widokówką;
C.lm. widokówkom
widz widzem; widzów, widzom
widzimisię (kaprys) ndm
widzi mi się, że...
wiecha wiesze, wiechę, N. wiechą; C.lm.
wiechom
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wieczerza wieczerzę, N. wieczerzą; C.lm.
wieczerzom
wieczny; wieczni
wieczorówka wieczorówkę, N. wieczorówką; C.lm. wieczorówkom
wieczór wieczorem, wieczorze; wieczorów,
wieczorom
Wiedeń Wiedniem
wiedeńczyk; wiedenka; wiedeński
wiedźma wiedźmę, N. wiedźmą; C.lm.
wiedźmom
wiejski; wiejscy
wiek wiekiem; wieków, wiekom
wiekopomny; wiekopomni
wiekuisty
wielbłąd wielbłądem, wielbłądzie; wielbłądów, wielbłądom
wiele; wielu
wielebny; wielebni
wielekroć
wieleset
wieluset
wielgachny
Wielka Brytania Wielkiej Brytanii, Wielką
Brytanię, Wielką Brytanią
Brytyjczyk; Brytyjka; brytyjski
Wielka Niedziela Wielkiej Niedzieli, Wielką Niedzielę, Wielką Niedzielą
Wielkanoc Wielkanocy a. Wielkiejnocy,
Wielkanocą a. Wielkąnocą
wielkanocny
Wielka Sobota Wielką Sobotę, Wielką
Sobotą
wielki; wielcy
Wielki Piątek Wielkim Piątkiem
wielki post wielkim postem
Wielki Tydzień Wielkim Tygodniem
wielkoduszny
wielkolud wielkoludem; wielkoludów,
wielkoludom
wielkomiejski
wielkopański; wielkopańscy

wieźć

Wielkopolska Wielkopolskę, Wielkopolską
Wielkopolanin; Wielkopolanka; wielkopolski
wielkopostny
wielmoża wielmożę, N. wielmożą; wielmożów, C.lm. wielmożom
wielmożny; wielmożni
wielobarwny
wielobok wielobokiem; wieloboków, wielobokom
wielobój wielobojem; wielobojów a. wieloboi, wielobojom
wielobranżowy
wielokąt wielokątem; wielokątów, wielokątom
wielokierunkowy
wielokropek wielokropkiem; wielokropków, wielokropkom
wieloletni
wielomian wielomianem; wielomianów,
wielomianom
wielomilionowy
wielonarodowy
wieloowocowy
wielopokoleniowy
wieloraki; wieloracy
wielorodzinny
wieloryb wielorybem; wielorybów, wielorybom
wielostronny; wielostronni
wielościan wielościanem; wielościanów,
wielościanom
wielotomowy
wielowątkowy
wieloznaczny
wielożeństwo wielożeństwem
wieńczyć wieńczę, wieńczą
wieprz wieprzem; wieprzy a. wieprzów,
wieprzom
wieprzek wieprzkiem; wieprzków, wieprzkom
wieprzowina wieprzowinę, wieprzowiną

wierch wierchem; wierchów, wierchom
wiercipięta wiercipiętę, N. wiercipiętą;
wiercipięt a. wiercipiętów, C.lm. wiercipiętom
wiernopoddańczy
wierny; wierni
wiersz wierszem; wierszom
wierszokleta wierszokletę, N. wierszokletą; wierszokletów, C.lm. wierszokletom
wierszówka wierszówkę, N. wierszówką;
C.lm. wierszówkom
wierzący
wierzba wierzbę, N. wierzbą; C.lm. wierzbom
wierzch wierzchem
wierzchołek wierzchołkiem; wierzchołków, wierzchołkom
wierzchowiec wierzchowcem; wierzchowców, wierzchowcom
wierzenie wierzeniem; wierzeniom
wierzgnąć wierzgnę, wierzgną; wierzgnął,
wierzgnęła, wierzgnęli; wierzgnąwszy
wierzyciel wierzycielem; wierzycieli, wierzycielom
wierzyć wierzę, wierzą; wierz
wierzytelność wierzytelności, N. wierzytelnością; wierzytelności, C.lm. wierzytelnościom
wieszcz wieszczem; wieszczów, wieszczom
wieś wsi, N. wsią; wsi, C.lm. wsiom
wieść wieści, N. wieścią; wieści, C.lm. wieściom
wieść (prowadzić) wiodę, wiedzie; wiedź;
wiódł, wiodła, wiedli
Wietnam Wietnamem
Wietnamczyk; Wietnamka; wietnamski
wietrznie a. wietrzno
wietrzny
wietrzyć wietrzę, wietrzą; wietrz
wiewiórka wiewiórkę, N. wiewiórką; C.lm.
wiewiórkom
wieźć (wozić) wiozę, wiozą; wieź; wiózł,
wiozła, wieźli
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wieża

wieża wieżę, N. wieżą; C.lm. wieżom
wieżowiec wieżowcem; wieżowców, wieżowcom
więc
więcej
więdnąć więdnę, więdną; więdnął a. wiądł,
więdła, więdli
większość większości, większością
większy; więksi
więzadło więzadłem; więzadłom a. zob.
wiązadło
więzić więżę, więżą; więź
więzień więźniem; więźniów, więźniom
więzy więzów, więzom
więź więzi, N. więzią; więzi, C.lm. więziom
więźniarka więźniarkę, N. więźniarką;
C.lm. więźniarkom
wigilia (dzień poprzedzający jakieś święto; wieczerza w przeddzień Bożego Narodzenia) wigilii, wigilię, N. wigilią; C.lm.
wigiliom; ale: Wigilia (dzień przed Bożym
Narodzeniem)
wigilijny
wihajster wihajstrem, wihajstrze; wihajstrów, wihajstrom
wikariusz wikariuszem; wikariuszy a. wikariuszów, wikariuszom
wiking wikingiem; wikingów, wikingom
Wiktoria Wiktorii, Wiktorię, N. Wiktorią;
Wiktorii, C.lm. Wiktoriom
wiktoria wiktorię, wiktorią a. zob. victoria
wiktuały wiktuałów, wiktuałom
wilczomlecz wilczomleczem; wilczomleczy a. wilczomleczów, wilczomleczom
wilczur wilczurem, wilczurze; wilczurów,
wilczurom
Wilde (Oskar) Oskara Wilde’a, Oskarem
Wilde’em, Oskarze Wildzie
Wilhelm Wilhelmem; Wilhelmów, Wilhelmom
Wilhelmina Wilhelminę, N. Wilhelminą;
C.lm. Wilhelminom
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wilia (wigilia) wilii, wilię, N. wilią; wilii,
C.lm. wiliom
wilkołak wilkołakiem; wilkołaków, wilkołakom
willa willę, N. willą; will a. willi, C.lm.
willom
Wilson (popularne nazwisko angielskie)
Wilsonem
winda windzie, windę, N. windą; C.lm.
windom
windsurfing windsurfingiem
winieta winietę, N. winietą; C.lm. winietom
winnica winnicę, N. winnicą; C.lm. winnicom
winniczek winniczka, winniczkiem; winniczki, winniczków
winny; winni
winobranie winobraniem
winogrona winogronom
winorośl winorośli; winorośle, winorośli
winowajca winowajcę, N. winowajcą; winowajców, C.lm. winowajcom
wio a. wio!
wiocha wiosze, wiochę, N. wiochą; C.lm.
wiochom
wiola wiolę, N. wiolą; C.lm. wiolom a. zob.
viola
Wioleta Wioletę, N. Wioleta; C.lm. Wioletom a. zob. Violetta, Wioletta
Wioletta Wioletcie, Wiolettę, N. Wiolettą;
C.lm. Wiolettom a. zob. Violetta, Wioletta
wiolonczela wiolonczelę, N. wiolonczelą;
wiolonczel a. wiolonczeli, C.lm. wiolonczelom
wiorsta wiorstę, N. wiorstą; C.lm. wiorstom
wiosenno-letni
wiosenny
wioska wioskę, N. wioską; C.lm. wioskom
wiosło wiosłem; wiosłom
wiosna wiośnie, wiosnę, N. wiosną; C.lm.
wiosnom

Włochy

wioślarz wioślarzem; wioślarzom
wiór wiórem, wiórze; wiórów, wiórom
wiraż wirażem; wiraży a. wirażów, wirażom
Wirgiliusz (imię) Wirgiliuszem; Wirgiliuszów, Wirgiliuszom
wirówka wirówkę, N. wirówką; C.lm. wirówkom
wirtualny
wirtuoz wirtuozem; wirtuozów, wirtuozom
wirtuozeria wirtuozerii, wirtuozerię, wirtuozerią
wirtuozostwo wirtuozostwem
wirtuozowski; wirtuozowscy wirus wirusem; wirusów, wirusom
Wisła Wisłę, Wisłą, Wiśle
wiślany
w istocie
wiśnia wiśni, wiśnię, N. wiśnią; wiśni
a. wisien, C.lm. wiśniom
wiśniówka wiśniówkę, N. wiśniówką;
C.lm. wiśniówkom
wiśta a. wiśta!
witalizm witalizmu, witalizmie
witamina witaminę, N. witaminą; C.lm.
witaminom
witraż witrażem; witraży a. witrażów, witrażom
wiwat wiwatem; wiwatów, wiwatom
wizażysta wizażystę, N. wizażystą; wizażystów, C.lm. wizażystom
wizerunek wizerunkiem; wizerunków,
wizerunkom
wizja wizji, wizję, N. wizją; wizji, C.lm.
wizjom
wizjer wizjerem, wizjerze; wizjerów, wizjerom
wizjoner wizjonerem, wizjonerze; wizjonerów, wizjonerom
wizualny
wizytacja wizytację N. wizytacją; wizytacji,
C.lm. wizytacjom

wizytówka wizytówkę, N. wizytówką;
C.lm. wizytówkom
wjazd wjazdem, wjeździe; wjazdów, wjazdom
wkleić wkleję, wkleisz, wkleją
wkład wkładem; wkładów, wkładom
wkładać wkładam, wkładają
wkładka wkładkę, N. wkładką; C.lm.
wkładkom
wkoło (wokół)
w koło (w kółko)
w kółko
w krąg
wkręcić wkręcę, wkręcą
wkręt wkrętem; wkrętów, wkrętom
wkrótce
wkurzyć się wkurzę się, wkurzą się; wkurz
się
wkuwać wkuwam, wkuwają
wlec wlokę a. wlekę, wloką a. wleką; wlókł
a. wlekł, wlokła a. wlekła, wlekli
wlew wlewem; wlewów, wlewom
w lewo
wleźć wlezę, wlezą; wleź; wleźli
wlot wlotem; wlotów, wlotom
w lot (np. coś zrozumieć)
władca władcę, N. władcą; władców, C.lm.
władcom
władczy
Władysław Władysławem; Władysławów,
Władysławom
Władysław Jagiełło Władysławem Jagiełłą,
Władysławie Jagielle
władza władzę, N. władzą; C.lm. władzom
własnoręcznie
właściciel właścicielem; właścicieli, właścicielom
właz włazem; włazów, włazom
włącznie
włochaty; włochaci
Włochy (państwo) Włochom, we Włoszech
Włoch; Włoszka; włoski
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Włochy

Włochy (dzielnica Warszawy) Włochom,
o Włochach
włodarz włodarzem; włodarzom
Włodzimierz Włodzimierzem; Włodzimierzów, Włodzimierzom
włos włosem; włosów, włosom
Włoszczowa Włoszczowę, Włoszczową
włoszczowianin; włoszczowianka;
włoszczowski
włoszczyzna włoszczyźnie, włoszczyznę,
włoszczyzną
włościanin włościaninem; włościanom
włożyć włożę, włożą; włóż
włóczęga włóczędze, włóczęgę, N. włóczęgą; C.lm. włóczęgom
włóczęgostwo włóczęgostwem
włóczka włóczkę, N. włóczką; C.lm.
włóczkom
włócznia włóczni, włócznię, N. włócznią;
włóczni, C.lm. włóczniom
włóczyć się włóczę się, włóczą się
włókiennictwo włókiennictwem
włókniarz włókniarzem; włókniarzom
włókno włóknem; włóknom
w mgnieniu oka, ale: w okamgnieniu
w miarę
w mig
w najlepsze
w następstwie
wnet
wnętrze wnętrzem; wnętrzom
wnętrzności wnętrzności, wnętrznościom
wniebogłosy
wniebowstąpienie wniebowstąpieniem,
ale: Wniebowstąpienie (święto)
wniebowzięcie wniebowzięciem, ale:
Wniebowzięcie NMP (święto)
wniebowzięty; wniebowzięci
w niepamięć
w nieskończoność
w nieznane
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wnioskodawca wnioskodawcę, N. wnioskodawcą; wnioskodawców, C.lm. wnioskodawcom
wniwecz
wnuczę wnuczęciem; wnuczęta, wnucząt,
C.lm. wnuczętom
wnuk wnukiem; wnuków, wnukom
woal woalem; woali a. woalów, woalom
woalka woalkę, N. woalką; C.lm. woalkom
wobec
w oddali
wodnik wodnikiem; wodników, wodnikom, ale: Wodnik (gwiazdozbiór)
wodno-kanalizacyjny
wodociąg wodociągiem; wodociągów,
wodociągom
wodogłowie wodogłowiem
wodogrzmot wodogrzmotem; wodogrzmotów, wodogrzmotom
wodolecznictwo wodolecznictwem
wodolejstwo wodolejstwem
wodolot wodolotem; wodolotów, wodolotom
wodomierz wodomierza; wodomierze,
wodomierzy
wodoodporny
wodopój wodopoju; wodopojów
wodorost wodorostem; wodorostów, wodorostom
wodorotlenek wodorotlenkiem; wodorotlenków, wodorotlenkom
wodospad wodospadem; wodospadów,
wodospadom
wodoszczelny
wodotrysk wodotryskiem; wodotrysków,
wodotryskom
wodowstręt wodowstrętem
wodór wodorem, wodorze
w odwet
w ogóle
woj. (województwo)
wojaż wojażem; wojaży a. wojażów, wojażom

w pół godziny

Wojciech Wojciechem; Wojciechów, Wojciechom
wojewoda wojewodę, N. wojewodą; wojewodów, C.lm. wojewodom
wojewódzki; wojewódzcy
województwo województwem; województwom (skrót: woj.)
wokalno-instrumentalny
w okamgnieniu
wokoło
wokół
wokółziemski
w okrąg
wolfram wolframem
wolnoamerykanka wolnoamerykankę,
wolnoamerykanką
wolnobieżny
wolnomyśliciel wolnomyślicielem; wolnomyślicieli, wolnomyślicielom
wolnorynkowy
wolno stojący
wolontariusz wolontariuszem; wolontariuszom
wolt woltem; woltów, woltom (skrót: V)
a. zob. volt
Wolter Woltera, Wolterem a. zob. Voltaire
woltomierz woltomierzem; woltomierzom
woltyżer woltyżerem, woltyżerze; woltyżerów, woltyżerom
wolumen (wartość, wielkość) wolumenem; wolumenów, wolumenom
wolumen (tom) woluminem; woluminów,
woluminom a. zob. wolumin
wolumin (tom) woluminem; woluminów,
woluminom a. zob. wolumen
Word (program komputerowy) Wordem,
Wordzie
wotum lp. ndm; wotów, wotom, ale: votum
separatum a. zob. votum
wozić wożę, wożą; woź a. wóź
woziwoda woziwodę, N. woziwodą; woziwodów, C.lm. woziwodom

woźnica woźnicę, N. woźnicą; woźniców,
C.lm. woźnicom
woźny woźnym; woźnym
wożenie wożeniem
wódka wódkę, N. wódką; C.lm. wódkom
wódz wodzem; wodzów, wodzom
wójt wójtem; wójtów, wójtom
wół wołem; wołów, wołom
wór worem, worze; worów, worom
wówczas
w ów dzień
wóz wozem; wozów, wozom
wózek wózkiem; wózków, wózkom
wózkarnia wózkarni, wózkarnię, N. wózkarnią; wózkarni, C.lm. wózkarniom
wpadka wpadkę, N. wpadką; C.lm. wpadkom
wpaść wpadnę, wpadną
wpatrzyć się wpatrzę się, wpatrzą się;
wpatrz się
w pełni
wpędzić wpędzę, wpędzą; wpędź
wpiąć wepnę, wepną; wpiął, wpięła, wpięli;
wpiąwszy; wpięty
wpić wpiję, wpiją
w pień
wpierw
wplątać wplączę, wplączą; wplączcie
wpleść wplotę, wplotą; wplótł, wpletli
wpłata wpłatę, N. wpłatą; C.lm. wpłatom
wpław
w pobliżu
wpoić wpoję, wpoisz, wpoją; wpój
w połowie
w poprzek
w porę
w porównaniu
w porządku
wpół (objąć, przekroić)
w pół (np. drogi, zdania)
wpół do drugiej a. pół do drugiej
w pół godziny
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wpółleżeć

wpółleżeć wpółleżę, wpółleżą; wpółleż;
wpółleżeli
wpółmartwy; wpółmartwi
wpół otwarty
wpółprzytomny
wpółsiedzieć wpółsiedzę, wpółsiedzą;
wpółsiedź
w półśnie
wpółżywy; wpółżywi
wprawdzie
w prawo
wprosić się wproszę się, wproszą się
wprost: na wprost
w przeciwieństwie
w przeddzień
w przededniu
wprzód (najpierw)
w przód (do przodu)
wprzódy
w przybliżeniu
wpust wpustem; wpustów, wpustom
wpuszczać wpuszczam, wpuszczają
wpuścić wpuszczę, wpuszczą; wpuśćcie
wraz (razem)
w razie (np. spóźnienia)
wrażenie wrażeniem; wrażeniom
wrażliwy
wreszcie
wręcz
wręcz odwrotnie
wręcz przeciwnie
wręczyć wręczę, wręczą
Wrocław Wrocławiowi, Wrocławiem
wrocławianin a. wrocławiak; wrocławianka; wrocławski
wrośnięty; wrośnięci
wrota wrót, wrotom
wrotkarz wrotkarzem; wrotkarzom
wróbel wróblem; wróbli, wróblom
wrócić wrócę, wrócą; wróćcie
wróg wrogiem; wrogów, wrogom
wróż wróżem; wróży a. wróżów, wróżom
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wróżba wróżbę, N. wróżbą; C.lm. wróżbom
wróżbiarstwo wróżbiarstwem
wróżka wróżkę, N. wróżką; C.lm. wróżkom
wróżyć wróżę, wróżą; wróż
wrzask wrzaskiem; wrzasków, wrzaskom
wrzasnąć wrzasnę, wrzasną; wrzasnął,
wrzasnęła, wrzasnęli; wrzasnąwszy
wrzawa wrzawę, wrzawą
wrzący
wrzątek wrzątkiem
wrzeciono wrzecionem; wrzecionom
wrzeć wrę, wrzesz, wrą; wrzyj; wrzeli
wrzesień wrześniem; wrześniów a. wrześni, wrześniom
wrzeszczeć wrzeszczę, wrzeszczą; wrzeszczeli
wrzos wrzosem; wrzosów, wrzosom
wrzód wrzodem; wrzodów, wrzodom;
wrzucić wrzucę, wrzucą; wrzućcie
wrzynać się wrzyna się, wrzynają się
wsad wsadem; wsadów, wsadom
wsadzić wsadzę, wsadzą; wsadź
w sam raz
wsch. (wschód, wschodni)
wschodni
wschodnioeuropejski
Wschowa Wschowę, Wschową, Wschowie
wschowianin; wschowianka; wschowski
wschód wschodem; wschodów, wschodom (skrót: wsch.)
Wschód (obszar kulturalno-geograficzny)
Wschodem a. wschód
wsiąknąć wsiąknę, wsiąkną; wsiąknął
a. wsiąkł, wsiąknęła a. wsiąkła, wsiąknęli
a. wsiąkli; wsiąknąwszy a. wsiąkłszy
wsiąść wsiądę, wsiądą; wsiądź; wsiedli
wskazówka wskazówkę, N. wskazówką;
C.lm. wskazówkom
wskaźnik wskaźnikiem; wskaźników, wskaźnikom

wstrzyknąć

wskórać wskóram, wskórają
wskrzesić wskrzeszę, wskrzeszą
wskutek
wsławić się wsławię się, wsławią się; wsław się
wsłuchać się wsłucham się, wsłuchają się
wsłuchiwać się 1.lp. wsłuchuję się, 3.lp.
wsłuchuje się, wsłuchują się
w smak
wspak
wspaniałomyślny
wspaniały; wspaniali
wsparcie wsparciem; wsparciom
wspiąć się wespnę się, wespnie się; wspiął
się, wspięła się, wspięli się; wspiąwszy się
wspinać się wspinam się, wspinają się
wspomnieć wspomnę, wspomnisz, wspomną; wspomnieli
wspomożenie wspomożeniem
wspomóc wspomogę, wspomożesz, wspomogą; wspomóż; wspomógł; wspomógłszy; wspomożony
wspólnik wspólnikiem; wspólników,
wspólnikom
wspólnota wspólnotę, N. wspólnotą; C.lm.
wspólnotom
wspólny
współautor współautorem, współautorze;
współautorów, współautorom
współautorstwo współautorstwem
współbrzmieć współbrzmi, współbrzmią
współczesny; współcześni
współczuć 1.lp. współczuję, 3.lp. współczuje, współczują
współczynnik współczynnikiem; współczynników, współczynnikom
współfinansować 1.lp. współfinansuję,
3.lp. współfinansuje, współfinansują
współgrać współgram, współgrają
współlokator współlokatorem, współlokatorze; współlokatorów, współlokatorom
współmałżonek współmałżonkiem;
współmałżonków, współmałżonkom

współmierny
współmieszkaniec współmieszkańcem;
współmieszkańców, współmieszkańcom
współpraca współpracę, współpracą
współpracownik współpracownikiem;
współpracowników, współpracownikom
współrzędna współrzędną; współrzędnym
współrzędny
współtworzyć współtworzę, współtworzą;
współtwórz
współtwórca współtwórcę, N. współtwórcą; współtwórców, C.lm. współtwórcom
współudział współudziałem
współwłaściciel współwłaścicielem; współwłaścicieli, współwłaścicielom
współzależność współzależności, N. współzależnością; współzależności, C.lm. współzależnościom
współżyć współżyję, współżyją; współżyjcie
wstawka wstawkę, N. wstawką; C.lm.
wstawkom
wstąpić wstąpię, wstąpią
wstążka wstążkę, N. wstążką; C.lm. wstążkom
wstecz
wsteczny; wsteczni
wstęga wstęgę, N. wstęgą; wstęg, C.lm.
wstęgom
wstęp wstępem; wstępów
wstępny; wstępni
wstręt wstrętem
wstrętny; wstrętni
wstrząs wstrząsem; wstrząsów, wstrząsom
wstrząsnąć wstrząsnę, wstrząsną; wstrząsnął, wstrząsnęła, wstrząsnęli; wstrząsnąwszy; wstrząśnięty
wstrząśnienie wstrząśnieniem
wstrzelić wstrzelę, wstrzelą
wstrzemięźliwy; wstrzemięźliwi
wstrzyknąć wstrzyknę, wstrzykną; wstrzyknął, wstrzyknęła, wstrzyknęli; wstrzyknąwszy; wstrzyknięty
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wstrzymać

wstrzymać wstrzymam, wstrzymają
wstyd wstydem
wstydzić się wstydzę się, wstydzą się;
wstydź się
w sumie
wsunąć wsunę, wsuną; wsunął, wsunęła,
wsunęli; wsunąwszy; wsunięty
wsuwać wsuwam, wsuwają
wsuwka wsuwkę, N. wsuwką; C.lm. wsuwkom
wszak
wszakoż
wszakże
wszawica wszawicę, wszawicą
wszcząć wszczął, wszczęła, wszczęli;
wszcząwszy; wszczęty
w szczególności
wszczynać wszczynam, wszczynają
wszech czasów
wszechmocny; wszechmocni
wszechmogący
wszechnica wszechnicę, N. wszechnicą;
C.lm. wszechnicom
wszechogarniający
wszechpotężny; wszechpotężni
wszechstronny; wszechstronni
wszechświat wszechświatem, wszechświecie; wszechświaty a. Wszechświat
Wszechświecie, ale w lm. wszechświaty
wszechwładny; wszechwładni
wszelako
wszelki; wszelcy
wszerz
wszeteczeństwo wszeteczeństwem; wszeteczeństwom
wszeteczny; wszeteczni
wszędobylski; wszędobylscy
wszędzie
wszyć wszyję, wszyją
wszystek, wszystka, wszystko; wszyscy,
wszystkie
wszystkowiedzący

306

wszystkożerny; wszystkożerni
wścibić wścibię, wścibią; wścibcie a. zob.
wściubić
wścibski; wścibscy
wściec się wścieknę się, wściekną się
wścieklizna wściekliźnie, wściekliznę,
wścieklizną
wściekły; wściekli
wściubić wściubię, wściubią; wściubcie
a. zob. wścibić
w ślad
wślizg wślizgiem; wślizgów, wślizgom
wślizgnąć się wślizgnę się, wślizgną
się; wślizgnął się, wślizgnęła się, wślizgnęli
się; wślizgnąwszy się a. zob. wśliznąć się
wśliznąć się wśliznę się, wślizną się; wśliznął się, wśliznęła się, wśliznęli się; wśliznąwszy się a. zob. wślizgnąć się
w środę a. we środę
w środku
wśród
wtargnąć wtargnę, wtargną; wtargnął,
wtargnęła, wtargnęli; wtargnąwszy
wtedy
wte i wewte a. w tę i we w tę
wtem
wtenczas
w tę i we w tę a. wte i wewte
wtorek wtorkiem; wtorków, wtorkom
wtór wtórem, wtórze
wtórny
wtrącić wtrącę, wtrącą
w trójnasób
wtulić wtulę, wtulą
w tyle
w tym
wuj wujem; wujów, wujom
wulgaryzm wulgaryzmem, wulgaryzmie;
wulgaryzmów, wulgaryzmom
wuzetka wuzetkę, N. wuzetką; C.lm. wuzetkom
ww. (wyżej wymieniony)

wygrzewać

wwieźć wwiozę, wwiozą; wwieź; wwiózł;
wwiózłszy; wwieziony
wwozić wwożę, wwożą; wwoź a. wwóź
wwóz wwozem
wybatożyć wybatożę, wybatożą; wybatoż
wybawca wybawcę, N. wybawcą; wybawców, C.lm. wybawcom
wybieg wybiegiem; wybiegów, wybiegom
wybiórczy
wyboisty
wybój wybojem; wyboi a. wybojów, wybojom
wybór wyborem, wyborze; wyborów, wyborom
wybrzeże wybrzeżem; wybrzeżom
wybrzuszenie wybrzuszeniem; wybrzuszeniom
wybuch wybuchem; wybuchów, wybuchom
wybuchnąć wybuchnę, wybuchną; wybuchnął a. wybuchł, wybuchnęła a. wybuchła, wybuchnęli a. wybuchli; wybuchnąwszy
wybujały; wybujali
wyburzyć wyburzę, wyburzą; wyburz
wychłostać 1.lp. wychłoszczę a. wychłostam, 3.lp. wychłoszcze a. wychłosta, wychłoszczą a. wychłostają
wychodek wychodkiem; wychodków, wychodkom
wychodzić wychodzę, wychodzą; wychodź
wychowanek wychowankiem; wychowanków, wychowankom
wychowawca wychowawcę, N. wychowawcą; wychowawców, C.lm. wychowawcom
wychowawstwo wychowawstwem
wychudły; wychudli
wychudzony; wychudzeni
wychwalać wychwalam, wychwalają
wychylić się wychylę się, wychylą się
wyciąg wyciągiem; wyciągów, wyciągom
wyczerpujący

wydarzenie wydarzeniem; wydarzeniom
wydarzyć się wydarzy się, wydarzą się
wydawać by się mogło
wydawca wydawcę, N. wydawcą; wydawców, C.lm. wydawcom
wydawnictwo wydawnictwem; wydawnictwom
wydech wydechem; wydechów, wydechom
wydęty
wydłużony
wydłużyć wydłużę, wydłużą; wydłuż
wydmuch wydmuchem; wydmuchów,
wydmuchom
wydobrzeć wydobrzeję, wydobrzeją; wydobrzeli
wydra wydrze, wydrę, N. wydrą; C.lm.
wydrom
wydrążyć wydrążę, wydrążą; wydrąż
wydruk wydrukiem; wydruków, wydrukom
wydzierżawić wydzierżawię, wydzierżawią; wydzierżaw
wydźwięk wydźwiękiem; wydźwięków,
wydźwiękom
wyfiokowany; wyfiokowani
wygarnąć wygarnę, wygarną; wygarnął,
wygarnęła, wygarnęli; wygarnąwszy; wygarnięty
wygiąć wygnę, wygną; wygiął, wygięła,
wygięli; wygiąwszy; wygięty
wygląd wyglądem
wyglądać wyglądam, wyglądają
wygłup wygłupem; wygłupów, wygłupom
wygodnictwo wygodnictwem
wygoić wygoję, wygoisz, wygoją; wygój
wygódka wygódkę, N. wygódką; C.lm.
wygódkom
wygórowany
wygrażać wygrażam, wygrażają
wygryźć wygryzę, wygryzą; wygryź
wygrzewać wygrzewam, wygrzewają
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wygwizdów

wygwizdów wygwizdowem
wyhamować 1.lp. wyhamuję, 3.lp. wyhamuje, wyhamują
wyhodować 1.lp. wyhoduję, 3.lp. wyhoduje, wyhodują
wyjazd wyjazdem, wyjeździe; wyjazdów,
wyjazdom
wyjąć wyjmę, wyjmą; wyjął, wyjęła, wyjęli;
wyjąwszy; wyjęty
wyjątek wyjątkiem; wyjątków, wyjątkom
wyjednać wyjednam, wyjednają
wyjeżdżać wyjeżdżam, wyjeżdżają
wyjrzeć wyjrzę, wyjrzą; wyjrzeli
wykańczać wykańczam, wykańczają
wykaz wykazem; wykazów, wykazom
wyklęty; wyklęci
wykluczyć wykluczę, wykluczą
wykład wykładem; wykładów, wykładom
wykładowca wykładowcę, N. wykładowcą;
wykładowców, C.lm. wykładowcom
wykoleić wykoleję, wykoleisz, wykoleją;
wykolejcie
wykonawca wykonawcę, N. wykonawcą;
wykonawcy, wykonawców, C.lm. wykonawcom
wykonawstwo wykonawstwem
wykorzenić wykorzenię, wykorzenią
wykorzystać wykorzystam, wykorzystają
wykorzystywać 1.lp. wykorzystuję, 3.lp.
wykorzystuje, wykorzystują
wykręt wykrętem; wykrętów, wykrętom
wykrętny; wykrętni
wykroić wykroję, wykroisz, wykroją; wykrój
wykrój wykrojem; wykrojów, wykrojom
wykrwawić się wykrwawię się, wykrwawią
się; wykrwaw się
wykrzesać wykrzeszę, wykrzeszą
wykrztusić wyksztuszę, wyksztuszą
wykrzyknik wykrzyknikiem; wykrzykników, wykrzyknikom
wykrzywić wykrzywię, wykrzywią; wykrzyw
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wykształcenie wykształceniem
wykształcić wykształcę, wykształcą; wykształćcie
wykuć 1.lp. wykuję, 3.lp. wykuje, wykują
wykurzyć wykurzę, wykurzą; wykurz
wykwalifikowany; wykwalifikowani
wykwintny; wykwintni
wylewny; wylewni
wyleżeć się wyleżę się, wyleżą się; wyleż
się; wyleżeli się
wylęgać się wylęga się, wylęgają się
wylękły; wylękli
wyliniały
wyłapywać 1.lp. wyłapuję, 3.lp. wyłapuje,
wyłapują
wyłączać wyłączam, wyłączają
wyłączny
wyłoić wyłoję, wyłoisz, wyłoją; wyłój
wyłożyć wyłożę, wyłożą; wyłóż
wyłudzić wyłudzę, wyłudzą; wyłudź
wyłupiasty
wymach wymachem; wymachów, wymachom
wymachiwał 1.lp. wymachuję, 3.lp. wymachuje, wymachują
wymagający
wymarły; wymarli
wymarsz wymarszem; wymarszów, wymarszom
wymarznąć wymarznie, wymarzną; wymarzł a. wymarznął, wymarzła
wymarzony; wymarzeni
wymiar wymiarem, wymiarze; wymiarów,
wymiarom
wymiatać wymiatam, wymiatają
wymienialny
wymiennik wymiennikiem; wymienników, wymiennikom
wymienny
wymierzyć wymierzę, wymierzą; wymierz
wymieść wymiotę, wymiotą; wymiótł, wymietli; wymiótłszy

wypychać

wymięty; wymięci
wymijający
wymioty wymiotów, wymiotom
wymóc wymogę, wymożesz, wymogą; wymóż; wymógł; wymógłszy
wymóg wymogiem; wymogów, wymogom
wymówienie wymówieniem; wymówieniom
wymówka wymówkę, N. wymówką; C.lm.
wymówkom
wymuszony
wymyślić wymyślę, wymyślą
wymyślny
wynająć wynajmę, wynajmą; wynajął,
wynajęła, wynajęli; wynająwszy; wynajęty
wynalazca wynalazcę, N. wynalazcą; wynalazców, C.lm. wynalazcom
wynaleźć wynajdę, wynajdą; wynajdź;
wynaleźli
wynarodowić wynarodowię, wynarodowią; wynarodów
wynaturzony; wynaturzeni
wyniknąć wynikną; wyniknął a. wynikł
wynocha!
wynurzyć się wynurzę się, wynurzą się;
wynurz się
wyobcowany; wyobcowani
wyobrazić wyobrażę, wyobrażą; wyobraź
wyobraźnia wyobraźnię, wyobraźnią
wyobrażać wyobrażam, wyobrażają
wyodrębnić wyodrębnię, wyodrębnią
wyolbrzymić wyolbrzymię, wyolbrzymią
wyostrzyć wyostrzę, wyostrzą; wyostrz
wypad wypadem; wypadów, wypadom
wypadałoby
wyparzyć wyparzę, wyparzą; wyparz
wypaść wypadnę, wypadną
wypatrzyć wypatrzę, wypatrzą; wypatrz
wyperswadować 1.lp. wyperswaduję, 3.lp.
wyperswaduje, wyperswadują
wypędzić wypędzę, wypędzą; wypędź
wypiąć wypnę, wypną; wypiął, wypięła,
wypięli; wypiąwszy; wypięty

wypięknieć wypięknieję, wypięknieją;
wypięknieli
wypisz, wymaluj
wypłata wypłacie, wypłatę, N. wypłatą;
C.lm. wypłatom
wypłosz wypłoszem; wypłoszy a. wypłoszów, wypłoszom
wypłowiały
wypocząć wypocznę, wypoczną; wypoczął,
wypoczęła, wypoczęli; wypocząwszy
wypoczynkowo-szkoleniowy
wypoczynkowouzdrowiskowy
wyposażyć wyposażę, wyposażą; wyposaż
wypowiedź wypowiedzi, N. wypowiedzią;
wypowiedzi, C.lm. wypowiedziom
wypożyczalnia wypożyczalni, wypożyczalnię, N. wypożyczalnią; wypożyczalni,
C.lm. wypożyczalniom
wypożyczyć wypożyczę, wypożyczą
wyprawić wyprawię, wyprawią; wyprawcie
wyprawka wyprawce, wyprawkę, N. wyprawką; wyprawek, C.lm. wyprawkom
wyprężyć wyprężę, wyprężą; wyprężcie
wyprząc wyprzęgę, wyprzężesz, wyprzęgą;
wyprząż a. wyprzęż; wyprzągł, wyprzęgła,
wyprzęgli; wyprzągłszy; wyprzężony a. zob.
wyprzęgnąć
wyprzedać wyprzedam, wyprzedadzą
a. zob. wysprzedać
wyprzedaż N. wyprzedażą; C.lm. wyprzedażom a. zob. wysprzedaż
wyprzedzić wyprzedzę, wyprzedzą; wyprzedź
wyprzęgać wyprzęgam, wyprzęgają
wyprzęgnąć wyprzęgnę, wyprzęgną; wyprzęgnął a. wyprzągł, wyprzęgła, wyprzęgnęli a. wyprzęgli; wyprzęgnąwszy a. wyprzągłszy; wyprzęgnięty a. zob. wyprząc
wyprzódki: na wyprzódki
wypukły
wypychać wypycham, wypychają

309

wyrachowany

wyrachowany; wyrachowani
wyraz wyrazem; wyrazów, wyrazom
wyraźny; wyraźni
wyrażać wyrażam, wyrażają
wyrażenie wyrażeniem; wyrażeniom
wyręczyć wyręczę, wyręczą
wyrocznia wyroczni, wyrocznię, N. wyrocznią; wyroczni, C.lm. wyroczniom
wyroić się wyroi się, wyroją się
wyrosnąć wyrosnę, wyrosną; wyrósł; wyrósłszy a. zob. wyróść
wyrośnięty; wyrośnięci
wyrób wyrobem; wyrobów, wyrobom
wyróść wyrosnę, wyrosną; wyrósł; wyrósłszy a. zob. wyrosnąć
wyrównać wyrównam, wyrównają
wyrównany
wyrównywać 1.lp. wyrównuję a. wyrównywam 3.lp. wyrównuje a. wyrównywa,
wyrównują a. wyrównywają
wyróżnić wyróżnię, wyróżnią
wyruszyć wyruszę, wyruszą
Wyrwidąb (postać literacka) Wyrwidęba,
Wyrwidębie
wyrządzić wyrządzę, wyrządzą; wyrządź
wyrzeczenie wyrzeczeniem; wyrzeczeniom
wyrzekać wyrzekam, wyrzekają
wyrznąć wyrznę, wyrzną; wyrznął, wyrznęła, wyrznęli; wyrznąwszy; wyrznięty
a. zob. wyrżnąć
wyrzucić wyrzucę, wyrzucisz, wyrzucą;
wyrzućcie
wyrzut wyrzutu, wyrzucie; wyrzutów
wyrzutek wyrzutka, wyrzutkiem; wyrzutków, wyrzutkom
wyrżnąć wyrżnę, wyrżniesz, wyrżną;
wyrżnijcie; wyrżnął, wyrżnęła, wyrżnęli;
wyrżnąwszy; wyrżnięty a. zob. wyrznąć
wyschnąć wyschnę, wyschniesz, wyschną;
wyschnijcie; wysechł a. wyschnął, wyschła,
wyschli; wyschnąwszy a. wyschłszy; wyschnięty
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wysiąść wysiądę, wysiądziesz, wysiądą;
wysiądźcie; wysiadł, wysiedli; wysiadłszy
wysięgnik wysięgnika, wysięgnikiem; wysięgniki, wysięgników
wysłannik wysłannikiem; wysłanników,
wysłannikom
wysługa wysługę, wysługą
wysmukły; wysmukli
wysoki; wysocy
wysoko
wysokobiałkowy
wysokocukrowy
wysokodochodowy
wysokoenergetyczny
wysokogórski
wysokokaloryczny
wysoko kwalifikowany
wysoko latający
wysoko postawiony
wysokoprężny
wysokoprocentowy
wysoko sięgający
wysokościomierz wysokościomierzem;
wysokościomierzom
wysokościowiec wysokościowcem; wysokościowców, wysokościowcom
wysoko wykwalifikowany
wyspa wyspę, N. wyspą; C.lm wyspom
wysprzątać wysprzątam, wysprzątają
wysprzedać wysprzedam, wysprzedadzą
a. zob. wyprzedać
wysprzedaż N. wysprzedażą; C.lm. wysprzedażom a. zob. wyprzedaż
wyssać wyssę, wyssiesz, wyssą
wystarczający
wystawca wystawcę, N. wystawcą; wystawców, C.lm. wystawcom
wystąpić wystąpię, wystąpią
występ występem; występów, występom
występek występkiem; występków, występkom
występny; występni

wywieźć

wystroić wystroję, wystroisz, wystroją;
wystrój
wystrój wystroju; wystrojów
wystrychnąć wystrychnę, wystrychną;
wystrychnął, wystrychnęła, wystrychnęli;
wystrychnąwszy; wystrychnięty
wystrzał wystrzałem; wystrzałów, wystrzałom
wystrzegać się wystrzegam się, wystrzegają się
wysublimowany
wysunąć wysunę, wysuną; wysunął, wysunęła, wysunęli; wysunąwszy; wysunięty
wysupłać wysupłam, wysupłają
wysuwać wysuwam, wysuwają
wyswobodzić wyswobodzę, wyswobodzą;
wyswobódź a. wyswobodź
wysychać wysycham, wysychają
wyszczególnić wyszczególnię, wyszczególnią
wyszczególnienie wyszczególnieniem;
wyszczególnieniom
wyszczerzyć wyszczerzę, wyszczerzą; wyszczerz
wyszukany
wyszukiwać 1.lp. wyszukuję, 3.lp. wyszukuje, wyszukują
wyszywać wyszywam, wyszywają
wyścig wyścigiem; wyścigów, wyścigom
wyściółka wyściółkę, N. wyściółką; C.lm.
wyściółkom
wyściubić wyściubię, wyściubią; wyściub
wyśmienity; wyśmienici
wyświadczyć wyświadczę, wyświadczą
wyświechtać wyświechtam, wyświechtają
wyświetlić wyświetlę, wyświetlą
wyświęcić wyświęcę, wyświęcą
wytarzać wytarzam, wytarzają
wytchnienie wytchnieniem
wytężyć wytężę, wytężą; wytęż
wytknąć wytknę, wytkną; wytknął, wytknęła, wytknęli; wytknąwszy; wytknięty

wytrwać wytrwam, wytrwają
wytrwały; wytrwali
wytrych wytrychem; wytrychów, wytrychom
wytrysnąć wytryśnie, wytrysną; wytrysnął,
wytrysnęła a. wytrysła; wytrysnąwszy
wytrzeźwieć wytrzeźwieję, wytrzeźwieją;
wytrzeźwieli
wytrzymały; wytrzymali
wytworzyć wytworzę, wytworzą; wytwórz
wytwór wytworem, wytworze; wytworów,
wytworom
wytwórca wytwórcę, N. wytwórcą; wytwórców, C.lm. wytwórcom
wyuczyć wyuczę, wyuczą
wywarzyć (wygotować) wywarzę, wywarzą; wywarz
wyważyć (wyłamać; określić ciężar czegoś)
wyważę, wyważą; wyważ
wywdzięczyć się wywdzięczę się, wywdzięczą się
wywiad wywiadem; wywiadów, wywiadom
wywiadowca wywiadowcę, N. wywiadowcą; wywiadowców, C.lm. wywiadowcom
wywiadówka wywiadówkę, N. wywiadówką; C.lm. wywiadówkom
wywichnąć wywichnę, wywichną; wywichnął, wywichnęła, wywichnęli; wywichnąwszy; wywichnięty
wywieszka wywieszkę, N. wywieszką;
C.lm. wywieszkom
wywieść (wyprowadzić np. w pole) wywiodę, wywiodą; wywiedź; wywiódł; wywiódłszy
wywietrzeć wywietrzeje, wywietrzeją
wywietrznik wywietrznikiem; wywietrzników, wywietrznikom
wywietrzyć wywietrzę, wywietrzą; wywietrz
wywieźć (wytransportować) wywiozę, wywiozą; wywieź; wywiózł; wywiózłszy
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wywinąć

wywinąć wywinę, wywiną; wywinął, wywinęła, wywinęli; wywinąwszy; wywinięty
wywłaszczyć wywłaszczę, wywłaszczą
wywożenie wywożeniem
wywód wywodem; wywodów, wywodom
wywóz wywozem; wywozów, wywozom
wywózka wywózkę, N. wywózką; C.lm.
wywózkom
wywrotny
wywrotowiec wywrotowcem; wywrotowców, wywrotowcom
wywrzeć wywrę, wywrzesz, wywrą
wywyższony; wywyższeni
wywyższyć wywyższę, wywyższą
wyzbyty; wyzbyci
wyziębić wyziębię, wyziębią; wyzięb
wyzionąć (ducha) wyzionę, wyzioną; wyzionął, wyzionęła, wyzionęli; wyzionąwszy
wyznacznik wyznacznikiem; wyznaczników, wyznacznikom
wyznawca wyznawcę, N. wyznawcą; wyznawców, C.lm. wyznawcom
wyzuć 1.lp. wyzuję, 3.lp. wyzuje, wyzują
wyzwalać wyzwalam, wyzwalają
wyzwisko wyzwiskiem; wyzwiskom
wyzwolenie wyzwoleniem
wyzwolić wyzwolę, wyzwolą; wyzwól
wyzysk wyzyskiem
wyzywający
wyż wyżem; wyżów, wyżom
wyżarty
wyżąć (koszulę) wyżmę, wyżmą; wyżął,
wyżęła, wyżęli; wyżąwszy; wyżęty
wyżąć (pszenicę) wyżnę, wyżną; wyżął,
wyżęła, wyżęli; wyżąwszy; wyżęty
wyżej
wyżej wymieniony (skrót: ww.)
wyżeł wyżłem; wyżłów, wyżłom
wyżłobić wyżłobię, wyżłobią; wyżłób
wyżłopać wyżłopię, wyżłopią
wyżreć wyżrę, wyżrą
wyższy; wyżsi
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wyżymaczka wyżymaczkę, N. wyżymaczką; C.lm. wyżymaczkom
wyżymać wyżymam, wyżymają
wyżyna wyżynę, N. wyżyną; C.lm. wyżynom
wyżynać (np. kosą) wyżynam, wyżynają
wyżywać się wyżywam się, wyżywają się
wyżywienie wyżywieniem
wzajemny; wzajemni
w zamian
w zanadrzu
w zasadzie
wzbroniony
wzburzenie wzburzeniem
wzdęcie wzdęciem; wzdęciom
wzdłuż
wzdłużny
wzdrygnąć się wzdrygnę się, wzdrygną
się; wzdrygnął się, wzdrygnęła się, wzdrygnęli się; wzdrygnąwszy się
wzdychać wzdycham, wzdychają
wzdymać wzdymam, wzdymają
wzgarda wzgardę, wzgardą
wzgardzić wzgardzę, wzgardzą; wzgardź
wzgląd względem; względów, względom
względem (np. kogoś)
względnie
względny
wzgórek wzgórkiem; wzgórków, wzgórkom
wzgórze wzgórzem; wzgórzom
wziąć wezmę, wezmą; weź; wziął, wzięła,
wzięli; wziąwszy; wzięty
wziernik wziernikiem; wzierników,
wziernikom
wzięcie wzięciem
wzięto by
wzięty; wzięci
wzlatywać 1.lp. wzlatuję, 3.lp. wzlatuje,
wzlatują
wzlecieć wzlecę, wzlecą; wzlecieli
wzlot wzlotem; wzlotów, wzlotom

Zabrze

wzmóc wzmogę, wzmożesz, wzmogą;
wzmóż; wzmógł; wzmógłszy; wzmożony
wznak: na wznak
wzornictwo wzornictwem
wzorzec wzorcem; wzorców, wzorcom
wzór wzorem, wzorze; wzorów, wzorom
wzrok wzrokiem
wzrokowiec wzrokowcem; wzrokowców,
wzrokowcom
wzrost wzrostem
wzruszyć wzruszę, wzruszą
wzuć 1.lp. wzuję, 3.lp. wzuje, wzują
w zupełności
wzuwać wzuwam, wzuwają
w związku
wzwód wzwodem; wzwodów, wzwodom
wzwyż
wżdy
wżenić się wżenię się, wżenią się
wżer wżerem, wżerze; wżerów, wżerom
wżerać się wżera się, wżerają się

Y
yacht club yacht clubem; yacht clubów,
yacht clubom a. zob. jachtklub
Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu) ndm
yale (typ zamka) ndm
yeti ndm
yorkshire terrier yorkshire terrierem,
yorkshire terrierze; yorkshire terrierów,
yorkshire

Z
zaabsorbować 1.lp. zaabsorbuję, 3.lp. zaabsorbuje, zaabsorbują
zaadaptować 1.lp. zaadaptuję, 3.lp. zaadaptuje, zaadaptują

zaadoptować 1.lp. zaadoptuję, 3.lp. zaadoptuje, zaadoptują
zaadresować 1.lp. zaadresuję, 3.lp. zaadresuje, zaadresują
zaakceptować 1.lp. zaakceptuję, 3.lp. zaakceptuje, zaakceptują
zaaklimatyzować 1.lp. zaaklimatyzuję,
3.lp. zaaklimatyzuje, zaaklimatyzują
zaangażować 1.lp. zaangażuję, 3.lp. zaangażuje, zaangażują
zaapelować 1.lp. zaapeluję, 3.lp. zaapeluje,
zaapelują
zaaplikować 1.lp. zaaplikuję, 3.lp. zaaplikuje, zaaplikują
zaaresztować 1.lp. zaaresztuję, 3.lp. zaaresztuje, zaaresztują
zaatakować 1.lp. zaatakuję, 3.lp. zaatakuje,
zaatakują
zabawka zabawkę, N. zabawką; C.lm. zabawkom
za bezcen
zabezpieczenie zabezpieczeniem; zabezpieczeniom
zabezpieczyć zabezpieczę, zabezpieczą
zabieg zabiegiem; zabiegów, zabiegom
zabijać zabijam, zabijają
zabijaka zabijakę, N. zabijaką; zabijaków,
C.lm. zabijakom
za blisko
zabliźnić się zabliźni się, zabliźnią się
zabłądzić zabłądzę, zabłądzą; zabłądź
zabłąkać się zabłąkam się, zabłąkają się
zabobon zabobonem; zabobonów, zabobonom
zabobonny; zabobonni
zabój: na zabój
zabójca zabójcę, N. zabójcą; zabójców,
C.lm. zabójcom
zabójstwo zabójstwem; zabójstwom
zabór zaborem, zaborze; zaborów, zaborom
Zabrze Zabrzem
zabrzanin; zabrzanka; zabrzański
a. zabrski
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zabudowa

zabudowa zabudową
zabukować 1.lp. zabukuję, 3.lp. zabukuje,
zabukują
zabulić zabulę, zabulą
zaburzenie zaburzeniem; zaburzeniom
zach. (zachodni, zachód)
Zachariasz Zachriaszem; Zachriaszów,
Zachriaszom
zachciewać się zachciewa się
Zacheusz Zacheuszem; Zacheuszów, Zacheuszom
zachęcić zachęcę, zachęcą
zachęta zachętę, N. zachętą; C.lm. zachętom
zachichotać zachichoczę a. zachichocę,
zachichocze a. zachichoce, zachichoczą
a. zachichocą
zachłanny; zachłanni
zachłysnąć się zachłysnę się, zachłysną się;
zachłysnął się, zachłysnęła się, zachłysnęli
się; zachłysnąwszy się
zachmurzyć się zachmurzy się
zachodni
zachodnioeuropejski
zachodniopolski
zachodzić zachodzę, zachodzą; zachodź
zachowawczy
Zachód a. zachód (kraje Europy Zach.
i Ameryki Płn.) Zachodem
zachód (strona świata) zachodem (skrót:
zach.)
zachrypnąć zachrypnę, zachrypną; zachrypnął a. zachrypł, zachrypnęła a. zachrypła, zachrypnęli a. zachrypli; zachrypnąwszy; zachrypnięty
zachwalać zachwalam, zachwalają
za chwilę
zachwycić zachwycę, zachwycą
zachwyt zachwytem; zachwytów, zachwytom
zachybotać zachyboczę a. zachybocę,
a. zachybotam, zachybocze a. zachyboce,
a. zachybota
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zaciąg zaciągiem
zaciążyć zaciążę, zaciążą; zaciąż
zacieśnić zacieśnię, zacieśnią
zacietrzewić się zacietrzewię się, zacietrzewią się; zacietrzew się
zacietrzewienie zacietrzewieniem
zacięty; zacięci
za ciężki
zaciężny; zaciężni
zacisnąć zacisnę, zacisną; zacisnął, zacisnęła, zacisnęli; zacisnąwszy; zaciśnięty
za co
za cóż
zaczaić się zaczaję się, zaczaisz się, zaczają
się
zacząć zacznę, zaczną; zaczął, zaczęła, zaczęli; zacząwszy; zaczęty
zaczątek zaczątkiem; zaczątków, zaczątkom
zaczepić zaczepię, zaczepią
zaczerpnąć zaczerpnę, zaczerpną; zaczerpnął, zaczerpnęła, zaczerpnęli; zaczerpnąwszy;
zaczerpnięty
za często
zaczęty
zaćma zaćmę, zaćmą
zaćmić zaćmię, zaćmią
zaćpany; zaćpani
zad zadem; zadów, zadom
za daleko
za darmo
zadaszenie zadaszeniem; zadaszeniom
zadawniony
zadąć zadmę, zadmą; zadął, zadęła, zadęli;
zadąwszy
zadęcie zadęciem; zadęciom
za długo
zadłużenie zadłużeniem
zadłużony; zadłużeni
zadłużyć się zadłużę się, zadłużą się; zadłuż się

zaimponować 

zadomowić się zadomowię się, zadomowią się; zadomów się
zadomowiony; zadomowieni
zadośćuczynić zadośćuczynię, zadośćuczynią
zadowalający
zadowolić zadowolę, zadowolą; zadowól
zadraśnięcie; zadraśnięciem; zadraśnięciom
zadrzewić zadrzewię, zadrzewią; zadrzew,
zadrzew
zadrżeć zadrżę, zadrżą; zadrżeli
zaduch zaduchem
zadufany
zaduma zadumę, zadumą
zadurzony; zadurzeni
zadurzyć się zadurzę się, zadurzą się; zadurz się
Zaduszki Zaduszkom
za duży
zadyszka zadyszkę, N. zadyszką; C.lm.
zadyszkom
zadzierzgnąć zadzierzgnę, zadzierzgną;
zadzierzgnął, zadzierzgnęła, zadzierzgnęli;
zadzierzgnąwszy; zadzierzgnięty
zadziwić zadziwię, zadziwią; zadziw
zadźgać zadźgam, zadźgają
zadżumiony; zadżumieni
zagadka zagadkę, N. zagadką; C.lm. zagadkom
zagadnąć zagadnę, zagadną; zagadnął,
zagadnęła, zagadnęli; zagadnąwszy; zagadnięty
zagaić zagaję, zagaisz, zagają
zagajać zagajam, zagajają
zagajnik zagajnikiem;
zagajników, zagajnikom
zagęszczenie zagęszczeniem
zagęścić zagęszczę, zagęszczą
zagięcie zagięciem; zagięciom
zaginąć zaginę, zaginą; zaginął, zaginęła,
zaginęli; zaginąwszy

zaglądać zaglądam, zaglądają
zagłębić się zagłębię się, zagłębią się; zagłęb się
zagłębie zagłębiem; zagłębi, zagłębiom
zagłówek zagłówkiem; zagłówków, zagłówkom
zagłuszyć zagłuszę, zagłuszą
zagnieżdżać się zagnieżdżam się, zagnieżdżają się
zagoić zagoję, zagoisz, zagoją; zagój
zagorzały; zagorzali
zagranica zagranicę, zagranicą
za granicą (np. mieszkał)
zagrażać zagrażam, zagrażają
zagrożenie zagrożeniem; zagrożeniom
zagródka zagródkę, N. zagródką; C.lm.
zagródkom
za gruby
zagrycha zagrysze, zagrychę, zagrychą
zagrywka zagrywkę, N. zagrywką; C.lm.
zagrywkom
zagryźć zagryzę, zagryzą; zagryź
Zagrzeb Zagrzebiem
zagrzebski
zagrzmieć zagrzmi, zagrzmią
zagrzybiony
zagwozdka zagwozdkę, N. zagwozdką;
C.lm. zagwozdkom
zahaczyć zahaczę, zahaczą
zahamować 1.lp. zahamuję, 3.lp. zahamuje,
zahamują
zaharować się 1.lp. zaharuję się, 3.lp. zaharuje się, zaharują się
zahartować 1.lp. zahartuję, 3.lp. zahartuje,
zahartują
zahipnotyzować 1.lp. zahipnotyzuję, 3.lp.
zahipnotyzuje, zahipnotyzują
ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów
Scenicznych) ZAiKS-em, ZAiKS-ie a. ndm
zaimek zaimkiem; zaimków, zaimkom
zaimponować 1.lp. zaimponuję, 3.lp. zaimponuje, zaimponują
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zainaugurować

zainaugurować 1.lp. zainauguruję, 3.lp.
zainauguruje, zainaugurują
zainstalować 1.lp. zainstaluję, 3.lp. zainstaluje, zainstalują
zainteresować 1.lp. zainteresuję, 3.lp. zainteresuje, zainteresują
zainteresowany; zainteresowani
zainwestować 1.lp. zainwestuję, 3.lp. zainwestuje, zainwestują
za i przeciw
Zair Zairem, Zairze
Zairczyk; Zairka; zairski
zaiskrzyć zaiskrzy, zaiskrzą
zaiste
zaistnieć zaistnieje, zaistnieją; zaistnieli
zajad zajadem; zajadów, zajadom
zajarzyć zajarzy, zajarzą
za jasny
zajazd zajazdem, zajeździe; zajazdów, zajazdom
zając zającem; zajęcy a. zająców, zającom
zajączek zajączkiem; zajączków, zajączkom
zająć zajmę, zajmą; zajął, zajęła, zajęli; zająwszy; zajęty
zająknąć się zająknę się, zająkną się; zająknął się, zająknęła się, zająknęli się; zająknąwszy się
zajeżdżać zajeżdżam, zajeżdżają
zajęcie zajęciem; zajęciom
zajęczy
zajmujący
zajrzeć zajrzę, zajrzą; zajrzeli
zakatarzony; zakatarzeni
zakatrupić zakatrupię, zakatrupią
Zakaukazie Zakaukaziem
zakaukaski
zakaz zakazem; zakazów, zakazom
zakazać 1.lp. zakażę, 3.lp. zakaże, zakażą;
zakaż
zakaźny
zakażenie zakażeniem; zakażeniom
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zakąsić zakąszę, zakąszą
zakąska zakąskę, N. zakąską; C.lm. zakąskom
zakąszać zakąszam, zakąszają
zakątek zakątkiem; zakątków, zakątkom
zakichany; zakichani
zakleić zakleję, zakleisz, zakleją
zakleszczyć zakleszczę, zakleszczą
zaklęcie zaklęciem; zaklęciom
zaklęty; zaklęci
zakład zakładem; zakładów, zakładom
zakładka zakładkę, N. zakładką; C.lm.
zakładkom
zakłócić zakłócę, zakłócą
zakłuć 1.lp. zakłuję, 3.lp. zakłuje, zakłują
zakochać się zakocham się, zakochają się
zakole zakolem; zakolom
zakompleksiony; zakompleksieni
zakon zakonem; zakonów, zakonom
zakonnik zakonnikiem; zakonników, zakonnikom
zakonny; zakonni
Zakopane Zakopanem
zakopiańczyk a. zakopianin; zakopianka; zakopiański
zakorzenić się zakorzeni się, zakorzenią
się
zakotwiczyć zakotwiczę, zakotwiczą
zakraść się zakradnę się, zakradną się
zakres zakresem; zakresów, zakresom
zakręt zakrętem; zakrętów, zakrętom
zakrętka zakrętkę, N. zakrętką; C.lm. zakrętkom
za krótki
zakrwawić zakrwawię, zakrwawią; zakrwaw
zakrystia zakrystii, zakrystię, N. zakrystią;
zakrystii, C.lm. zakrystiom
zakrzątnąć się
zakrzepnąć zakrzepnie, zakrzepną; zakrzepnął a. zakrzepł; zakrzepnąwszy a. zakrzepłszy; zakrzepnięty

zamieszkiwać

zakrztusić się zakrztuszę się, zakrztuszą się
zakrzywić zakrzywię, zakrzywią; zakrzyw
zaktualizować 1.lp. zaktualizuję, 3.lp. zaktualizuje, zaktualizują
zaktywizować 1.lp. zaktywizuję, 3.lp. zaktywizuje, zaktywizują
zakuć (np. w kajdany) 1.lp. zakuję, 3.lp.
zakuje, zakują
zakup zakupem; zakupów, zakupom
zakupywać 1.lp. zakupuję, 3.lp. zakupuje,
zakupują
zakusy zakusów, zakusom
zakuty; zakuci
zakuwka zakuwkę N. zakuwką; C.lm. zakuwkom
zakwestionować 1.lp. zakwestionuję, 3.lp.
zakwestionuje, zakwestionują
zakwitnąć zakwitną; zakwitnął a. zakwitł,
zakwitła a. zakwitnęła; zakwitnąwszy
a. zakwitłszy
zalążek zalążkiem; zalążków, zalążkom
zaledwie
zaległy
zalesić zalesię, zalesią
zalew zalewem; zalewów, zalewom
zalewa zalewie, zalewę, N. zalewą; C.lm.
zalewom
zaleźć zalezę, zalezą; zaleź; zaleźli
zależeć zależę, zależą; zależeli
zależny; zależni
zalękniony; zalęknieni
zalśnić zalśni, zalśnią
zaludnić zaludnię, zaludnią
załatwić załatwię, załatwią; załatw
za łatwy
załączać załączam, załączają
załącznik załącznikiem; załączników, załącznikom
załkać załkam, załkają
załoga załogę, N. załogą; załóg, C.lm. załogom
założenie założeniem; założeniom

założyciel założycielem; założycieli, założycielom
założyć założę, założą; załóż
zamach zamachem; zamachów, zamachom
zamachnąć się zamachnę się, zamachną
się; zamachnął się, zamachnęła się, zamachnęli się; zamachnąwszy się
zamachowiec zamachowcem; zamachowców, zamachowcom
zamartwiać się zamartwiam się, zamartwiają się
zamarzać zamarzam, zamarzają
zamarznąć zamarznę, zamarzniesz, zamarzną; zamarzł a. zamarznął; zamarznięty
zamaszysty; zamaszyści
zamącić zamącę, zamącą
za mądry
za mądrze
za mąż (wyjść)
zamążpójście
Zambia Zambii, Zambię, Zambią
Zambijczyk;Zambijka; zambijski
zamęczyć zamęczę, zamęczą
zamęście zamęściem
zamęt zamętem
zamężna zamężną; zamężnych
zamiar zamiarem, zamiarze; zamiarów,
zamiarom
zamiast
zamiauczeć zamiauczy, zamiauczą
zamieć zamieci, N. zamiecią; zamieci,
C.lm. zamieciom
zamiejski; zamiejscy
zamiennik zamiennikiem; zamienników,
zamiennikom
zamienny
zamierzać zamierzam, zamierzają
zamierzchły
zamieszkiwać 1.lp. zamieszkuję, 3.lp. zamieszkuje, zamieszkują
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zamieścić

zamieścić zamieszczę, zamieszczą
zamieść zamiotę, zamiotą; zamiótł, zamiotła, zamietli; zamiótłszy
zamilknąć zamilknę, zamilkną; zamilkł
a. zamilknął, zamilkła a. zamilknęła, zamilkli a. zamilknęli; zamilkłszy a. zamilknąwszy
zamknąć zamknę, zamkną; zamknął,
zamknęła, zamknęli; zamknąwszy; zamknięty
Zamojski (Jan) Zamojskiemu
Zamojskie (w) Zamojskiem
Zamojszczyzna Zamojszczyznę, Zamojszczyźnie
zamorski; zamorscy
zamorzyć zamorzę, zamorzą; zamórz
Zamość Zamościem
zamościanin; zamościanka; zamojski
Zamoyski (Andrzej) Zamoyskiemu
zamożny; zamożni
zamówić zamówię, zamówią; zamów
zamrażalnik zamrażalnikiem; zamrażalników, zamrażalnikom
zamrażarka zamrażarkę, N. zamrażarką;
C.lm. zamrażarkom
zamróz zamrozem
zamrzeć zamrę, zamrzesz, zamrą
zamsz zamszem; zamszów, zamszom
zamustrować 1.lp. zamustruję, 3.lp. zamustruje, zamustrują
zamyślić się zamyślę się, zamyślą się
zanadrze: w zanadrzu
zanadto
zanalizować 1.lp. zanalizuję, 3.lp. zanalizuje, zanalizują
zanęcić zanęcę, zanęcą
zanęta zanętę, N. zanętą; C.lm. zanętom
za nic
zaniechać zaniecham, zaniechają
zanieczyszczać zanieczyszczam, zanieczyszczają
zanieczyszczenie zanieczyszczeniem; zanieczyszczeniom
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zaniemóc zaniemogę, zaniemożesz; zaniemógł; zaniemógłszy
zaniemówić zaniemówię, zaniemówią;
zaniemów
zaniepokoić zaniepokoję, zaniepokoisz,
zaniepokoją; zaniepokój
zaniepokojenie zaniepokojeniem
zanik zanikiem; zaników, zanikom
zaniknąć zaniknie, zanikną; zaniknął
a. zanikł, zanikła a. zaniknęła; zaniknąwszy a. zanikłszy
zanim (wpierw niż, nim)
za nim (za kimś)
zaniżyć zaniżę, zaniżą; zaniż
zanucić zanucę, zanucą
zanudzić zanudzę, zanudzą; zanudź
zanurzyć zanurzę, zanurzą; zanurz
zaobserwować 1.lp. zaobserwuję, 3.lp. zaobserwuje, zaobserwują
zaoczny
zaognić zaognię, zaognią
zaokrąglenie zaokrągleniem; zaokrągleniom
zaokrąglić zaokrąglę, zaokrąglą
Zaolzie Zaolziem
zaolziański
zaopatrzenie zaopatrzeniem
zaopatrzyć zaopatrzę, zaopatrzą; zaopatrz
zaopiekować się 1.lp. zaopiekuję się, 3.lp.
zaopiekuje się, zaopiekują się
zaopiniować 1.lp. zaopiniuję, 3.lp. zaopiniuje, zaopiniują
zaorać zaorzę, zaorzą; zaorz
zaostrzyć zaostrzę, zaostrzą; zaostrz
zaoszczędzić zaoszczędzę, zaoszczędzą;
zaoszczędź
zaowocować zaowocuje, zaowocują
zapach zapachem; zapachów, zapachom
zapachnieć zapachnie, zapachną
zapadka zapadkę, N. zapadką; C.lm. zapadkom
zapałczany

zaprzestać

zapałka zapałkę, N. zapałką; C.lm. zapałkom
zapamiętać zapamiętam, zapamiętają
zapamiętały; zapamiętali
za pan brat
zapas zapasem; zapasów, zapasom
za pas (wziąć nogi)
za pasem
zapaskudzić zapaskudzę, zapaskudzą;
zapaskudź
zapaszek zapaszkiem; zapaszków, zapaszkom
zapaść zapaści, zapaścią
zapatrzony; zapatrzeni
zapatrzyć się zapatrzę się, zapatrzą się;
zapatrz się
za pazuchą
zapchajdziura zapchajdziurze, zapchajdziurę, N. zapchajdziurą; C.lm. zapchajdziurom
zapchlony
zaperzyć się zaperzę się, zaperzą się; zaperz się
zapeszyć zapeszę, zapeszą
zapewne (prawdopodobnie)
za pewne (np. uważać za pewne, że...)
zapewnić zapewnię, zapewnią
zapęd zapędem; zapędów, zapędom
zapędzić zapędzę, zapędzą; zapędź
zapiąć zapnę, zapną; zapiął, zapięła, zapięli; zapiąwszy; zapięty
zapiecek zapieckiem; zapiecków, zapieckom
zapiewajło zapiewajłę, N. zapiewajłą; zapiewajłów, C.lm. zapiewajłom
zapięcie zapięciem; zapięciom
za pięć dwunasta
zapis zapisem; zapisów, zapisom
zapisek zapiskiem; zapisków, zapiskom
zapiszczeć zapiszczę, zapiszczą; zapiszczeli
zaplątać zaplączę, zaplączą; zaplątany
zapleść zaplotę, zaplotą; zaplótł; zaplótłszy

zapluty; zapluci
zapłodnić zapłodnię, zapłodnią
zapobiec zapobiegnę, zapobiegną
zapobiegliwy; zapobiegliwi
zapodziać zapodzieję, zapodzieją; zapodziali a. zapodzieli
zapomnieć zapomnę, zapomną; zapomnieli
za pomocą
zapora zaporze, zaporę, N. zaporą; zapór,
C.lm. zaporom
Zaporoże Zaporożem
zaporoski
zapotrzebowanie zapotrzebowaniem
zapowiedź zapowiedzi, N. zapowiedzią;
zapowiedzi, C.lm. zapowiedziom
zapowietrzyć zapowietrzę, zapowietrzą;
zapowietrz
zapoznawczy
zapożyczenie zapożyczeniem; zapożyczeniom
za półdarmo
za późno
zapraszać zapraszam, zapraszają
zaprawdę (powiadam wam)
za prawdę (np. umierać)
za prędki
zaprosić zaproszę, zaproszą
zaproszenie zaproszeniem; zaproszeniom
zaprzaniec zaprzańcem; zaprzańców, zaprzańcom
zaprzaństwo zaprzaństwem
zaprząc zaprzęgę, zaprzężesz, zaprzęgą;
zaprzęż a. zaprząż; zaprzągł, zaprzęgła,
zaprzęgli; zaprzągłszy; zaprzężony a. zob.
zaprzęgnąć
zaprzeczenie zaprzeczeniem; zaprzeczeniom
zaprzeczyć zaprzeczę, zaprzeczą
zaprzedać zaprzedam, zaprzedają
zaprzepaścić zaprzepaszczę, zaprzepaszczą
zaprzestać zaprzestanę, zaprzestaną
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zaprzeszły

zaprzeszły
zaprzęg zaprzęgiem; zaprzęgów, zaprzęgom
zaprzęgać zaprzęgam, zaprzęgają
zaprzęgnąć zaprzęgnę, zaprzęgną; zaprzęgnął a. zaprzągł, zaprzęgła, zaprzęgli; zaprzęgnąwszy a. zaprzągłszy; zaprzęgnięty
a. zob. zaprząc
zaprzężony
zaprzyjaźnić się zaprzyjaźnię się, zaprzyjaźnią się
zaprzysiąc zaprzysięgnę, zaprzysięgną;
zaprzysiągł, zaprzysięgła, zaprzysięgli;
zaprzysiągłszy a. zob. zaprzysięgnąć
zaprzysięgnąć a. zob. zaprzysiąc
zaprzysiężenie zaprzysiężeniem
zaprzysiężony; zaprzysiężeni
zapusty zapustów, zapustom
zapychać zapycham, zapychają
zapyziały; zapyziali
zaradny; zaradni
zaradzić zaradzę, zaradzą; zaradź
zaranny
zaraz
zarazek zarazkiem; zarazków, zarazkom
zarazem (ale: raz za razem)
zarazić zarażę, zarażą; zaraź
zarażać zarażam, zarażają
zarechotać zarechoczę a. zarechocę, zarechocze a. zarechoce, zarechoczą a. zarechocą
zaręczyć zaręczę, zaręczą
zaręczyny zaręczynom
zarękawek zarękawkiem; zarękawków,
zarękawkom
zaroić się zaroi się, zaroją się
zaropiały; zaropiali
zarosnąć zarosnę, zarosną; zarósł; zarósłszy a. zob. zaróść
zarost zarostem
zarośla zarośli, zaroślom
zarozumialstwo zarozumialstwem
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zarozumiały; zarozumiali
zaróść zarosnę, zarosną; zarósł; zarósłszy
a. zob. zarosnąć
zarówno
zaróżowić zaróżowię, zaróżowią; zaróżowij
zarumienić się zarumienię się, zarumienią się
zarys zarysem; zarysów, zarysom
zarząd zarządem; zarządów, zarządom
zarządca zarządcę, N. zarządcą; zarządców, C.lm. zarządcom
zarządzić zarządzę, zarządzą; zarządź
zarzec się zarzeknę się, zarzekną się
zarzecze (od: za rzeką) zarzeczem; zarzeczom
zarzeczny; zarzeczni
zarzewie zarzewiem; zarzewi, zarzewiom
zarznąć zarznę, zarzną; zarznął, zarznęła, zarznęli; zarznąwszy; zarznięty a. zob.
zarżnąć
zarzucić zarzucę, zarzucą
zarzut zarzutem; zarzutów, zarzutom
zarzygać zarzygam, zarzygają
zarzynać zarzynam, zarzynają
zarżeć zarży, zarżą
zarżnąć zarżnę, zarżną; zarżnął, zarżnęła, zarżnęli; zarżnąwszy; zarżnięty a. zob.
zarznąć
zasadzka zasadzce, zasadzkę, N. zasadzką;
C.lm. zasadzkom
zasądzić zasądzę, zasądzą; zasądź
zaschnąć zaschnie, zaschną; zaschnął
a. zasechł; zaschnąwszy a. zaschłszy
zaschnięty
zasępić się zasępię się, zasępią się
zasiać 1.lp. zasieję, 3.lp. zasieje, zasieją;
zasiali a. zasieli
zasiadać zasiadam, zasiadają
zasiąść zasiądę; zasiądź; zasiedli
zasiedziały; zasiedziali
zasiew zasiewem; zasiewów, zasiewom

zasłać

zasięg zasięgiem
zasięgnąć zasięgnę, zasięgną; zasięgnął,
zasięgnęła, zasięgnęli; zasięgnąwszy; zasięgnięty
zasiłek zasiłkiem; zasiłków, zasiłkom
zaskakujący
zaskórniak zaskórniakiem; zaskórniaków,
zaskórniakom
zaskrzypieć zaskrzypię, zaskrzypią; zaskrzypieli
zasłabnąć zasłabnę, zasłabną; zasłabł a. zasłabnął, zasłabli a. zasłabnęli; zasłabłszy
a. zasłabnąwszy
zasłać zaścielę, zaścielą a. zob. zaścielić
zasłuchać się zasłucham się, zasłuchają się
zasługa zasługę, N. zasługą; C.lm. zasługom
zasłużenie
zasłużony; zasłużeni
zasłużyć zasłużę, zasłużą; zasłuż
zasnąć zasnę, zasną; zasnął, zasnęła, zasnęli; zasnąwszy
zasnuwać zasnuwa, zasnuwają
za sobą
zasób zasobu, zasobie; zasoby, zasobów
ZASP (Związek Artystów Scen Polskich)
ZASP-em, ZASPie a. ndm
zaspokajać zaspokajam, zaspokajają
zaspokoić zaspokoję, zaspokoisz, zaspokoją; zaspokój
zassać zassie, zassą
zastanawiający
zastanowić się zastanowię się, zastanowią
się; zastanów się
zastaw zastawem
zastawa zastawę, N. zastawą; C.lm. zastawom
zastawić zastawię, zastawią; zastaw
zastawka zastawkę, N. zastawką; C.lm.
zastawkom
zastąpić zastąpię, zastąpią
zastęp zastępem; zastępów, zastępom

zastępca zastępcę, N. zastępcą; zastępców,
C.lm. zastępcom (skrót: z-ca)
zastój zastojem
zastrzec zastrzegę, zastrzeżesz, zastrzegą;
zastrzeż; zastrzeżony
zastrzelić zastrzelę, zastrzelą
zastrzeżenie zastrzeżeniem; zastrzeżeniom
zastrzyk zastrzykiem; zastrzyków, zastrzykom
zastygnąć zastygnę, zastygną
zasunąć zasunę, zasuną; zasunął, zasunęła,
zasunęli; zasunąwszy; zasunięty
zasuszony; zasuszeni
zasuwa zasuwę, N. zasuwą; C.lm. zasuwom
zasuwać zasuwam, zasuwają
zasuwka zasuwkę, N. zasuwką; C.lm. zasuwkom
zaswędzić zaswędzi, zaswędzą; a. zob.
zaswędzieć
zaswędzieć zaswędzi, zaswędzą a. zob.
zaswędzić
zasychać zasycha, zasychają
zasymilować 1.lp. zasymiluję, 3.lp. zasymiluje, zasymilują
zaszantażować 1.lp. zaszantażuję, 3.lp. zaszantażuje, zaszantażują
zaszczuć 1.lp. zaszczuję, 3.lp. zaszczuje,
zaszczują
zaszkodzić zaszkodzę, zaszkodzą; zaszkodź
zaszokować 1.lp. zaszokuję, 3.lp. zaszokuje,
zaszokują
zaszufladkować 1.lp. zaszufladkuję, 3.lp.
zaszufladkuje, zaszufladkują
zaszumieć zaszumi, zaszumią
zaś
zaścianek zaściankiem; zaścianków, zaściankom
zaścielić zaścielę, zaścielą; zaścielił a. zob.
zasłać
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zaślepić

zaślepić zaślepię, zaślepią
zaślepka zaślepkę, N. zaślepką; C.lm. zaślepkom
zaślubić zaślubię, zaślubią; zaślub
zaśmiardnąć zaśmiardnie, zaśmiardną;
zaśmiardł a. zaśmiardnął a. zob. zaśmierdnąć
zaśmierdnąć zaśmierdnie, zaśmierdną;
zaśmierdł a. zaśmierdnął a. zob. zaśmiardnąć
zaśnieżony; zaśnieżeni
zaświadczenie zaświadczeniem; zaświadczeniom
zaświadczyć zaświadczę, zaświadczą
zaświaty zaświatów, zaświatom
za świeży
zaświnić zaświnię, zaświnią
zaświtać zaświta, zaświtają
zataić zataję, zataisz, zatają
zatajać zatajam, zatajają
zatarg zatargiem; zatargów, zatargom
zatem (więc)
zatęchły
zatknąć zatknę, zatkną; zatknął, zatknęła,
zatknęli; zatknąwszy; zatknięty
za to
zatoczka zatoczkę, N. zatoczką; C.lm. zatoczkom
za trudny
zatrważający
zatrwożony; zatrwożeni
zatrwożyć się zatrwożę się, zatrwożą się;
zatrwóż się
zatrzask zatrzaskiem; zatrzasków, zatrzaskom
zatrzasnąć zatrzasnę, zatrzasną; zatrzasnął, zatrzasnęła, zatrzasnęli; zatrzasnąwszy; zatrzaśnięty
zatrzęsienie zatrzęsieniem
zatrzymać zatrzymam, zatrzymają
zatwardzenie zatwardzeniem
zatwardziały; zatwardziali
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zatwierdzić zatwierdzę, zatwierdzą; zatwierdź
za tym (np. za tym domem)
zaufać zaufam, zaufają
zaułek zaułkiem; zaułków, zaułkom
zauroczyć zauroczę, zauroczą
zausznik zausznikiem; zauszników, zausznikom
zauważyć zauważę, zauważą; zauważ
zawadiacki; zawadiaccy
zawadiaka zawadiakę, N. zawadiaką; zawadiaków, C.lm. zawadiakom
zawahać się zawaham się, zawahają się
zawalidroga zawalidrogę, N. zawalidrogą;
zawalidrogów a. zawalidróg, C.lm. zawalidrogom
zaważyć zaważę, zaważą; zaważ
zawczasu
za wczesny
za wcześnie
zawdzięczać zawdzięczam, zawdzięczają
zawęzić zawężę, zawężą; zawęź
zawężać zawężam, zawężają
zawiadowca zawiadowcę, N. zawiadowcą;
zawiadowców, C.lm. zawiadowcom
zawiadywać 1.lp. zawiaduję, 3.lp. zawiaduje, zawiadują
zawias zawiasem; zawiasów, zawiasom
zawiązać zawiążę, zawiążą; zawiąż
zawiedziony; zawiedzeni
zawieja zawiei, zawieję, N. zawieją; zawiei,
C.lm. zawiejom
za wiele
za wielki
za wielu
zawierucha zawierusze, zawieruchę, N. zawieruchą; C.lm. zawieruchom
zawieruszyć zawieruszę, zawieruszą
zawierzyć zawierzę, zawierzą; zawierz
zawiesisty
zawieść (zaprowadzić, sprawić zawód) zawiodę, zawiodą; zawiedź; zawiódł; zawiódłszy

zbladnąć

zawietrzna zawietrznej, zawietrzną, zawietrzną; zawietrznych
zawieźć (od: zawozić) zawiozę, zawiozą;
zawieź; zawiózł; zawiózłszy
zawilec zawilcem; zawilców, zawilcom
zawinąć zawinę, zawiną; zawinął, zawinęła, zawinęli; zawinąwszy; zawinięty
zawiniątko zawiniątkiem; zawiniątkom
zawisnąć zawisnę, zawiśniesz, zawisną;
zawisnął a. zawisł, zawisła, zawisnęli a. zawiśli; zawisnąwszy a. zawisłszy
zawistny; zawistni
zawiść zawiści, zawiścią
zawładnąć zawładnę, zawładną; zawładnął, zawładnęła, zawładnęli; zawładnąwszy; zawładnięty
zawoalować 1.lp. zawoaluję, 3.lp. zawoaluje, zawoalują
zawodówka zawodówkę, N. zawodówką;
C.lm. zawodówkom
zawodzić zawodzę, zawodzą; zawódź
zawozić zawożę, zawożą; zawoź a. zawóź
zawód zawodem; zawodów, zawodom
zawór zaworem, zaworze; zaworów, zaworom
zawrócić zawrócę, zawrócą; zawróć
zawrót zawrotem; zawrotów, zawrotom
zawrzeć (zamknąć) zawrę, zawrą
zawrzeć (wzburzyć się, zagotować się) zawrę, zawrze; zawrzeli
zawstydzić zawstydzę, zawstydzą; zawstydź
zawszawiony; zawszawieni
zawsze
zawszony; zawszeni
za wysoki
zawyżyć zawyżę, zawyżą; zawyż
zawziąć się zawezmę się, zaweźmiesz się,
zawezmą się
zawzięcie
zazdrosny; zazdrośni
zazdrościć zazdroszczę, zazdrościsz, zazdroszczą

zazębić się zazębi się, zazębią się
zaziębić się zaziębię się, zaziębią się; zazięb się
zazwyczaj
zażalenie zażaleniem; zażaleniom
zażarcie
zażarty; zażarci
zażądać zażądam, zażądają
zażegnać zażegnam, zażegnają
zażenowany; zażenowani
zażółcenie zażółceniem
zażółcić zażółcę, zażółcą
zażyć 1.lp. zażyję, 3.lp. zażyje, zażyją
zażywać zażywam, zażywają
ząb zębem; zębów, zębom
ząbek ząbkiem; ząbków, ząbkom
Zbaraż Zbarażem
zbaraski
zbawca zbawcę, N. zbawcą; zbawców, C.lm.
zbawcom
zbawczy
zbawiciel (zbawca, wybawiciel) zbawicielem; zbawicieli, zbawicielom
zbawienny
zbezczeszczać zbezczeszczam, zbezczeszczają
zbezcześcić zbezczeszczę, zbezczeszczą
zbędny; zbędni
Zbigniew Zbigniewem; Zbigniewów, Zbigniewom
zbieg zbiegiem; zbiegów, zbiegom
zbiesić się zbieszę się, zbiesisz się
zbieżny; zbieżni
zbiorek zbiorkiem; zbiorków, zbiorkom
zbiornik zbiornikiem; zbiorników, zbiornikom
zbiór zbiorem, zbiorze; zbiorów, zbiorom
zbiórka zbiórkę, N. zbiórką; C.lm. zbiórkom
zbladnąć zbladnę, zbladną;zbladł a. zbladnął, zbladli a. zbledli; zbladłszy a. zbladnąwszy a. zob. zblednąć
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zblednąć

zblednąć zblednę, zbledną; zbladł a. zblednął, zbladła a. zbledła, zbledli; zbladłszy
a. zblednąwszy a. zob. zbladnąć
z bliska
zbliżyć zbliżę, zbliżą; zbliż
zbłaźnić się zbłaźnię się, zbłaźnią się
zbłądzić zbłądzę, zbłądzą; zbłądź
zbłąkany; zbłąkani
zbocze zboczem; zboczom
z boku
zboże zbóżem; zbóż, zbożom
zbożny; zbożni
zbój zbójem; zbójów, zbójom
zbójca zbójcę, N. zbójcą; zbójców, C.lm.
zbójcom
zbójnik zbójnikiem; zbójników, zbójnikom
zbór zborem, zborze; zborów, zborom
z braku (czegoś)
zbroczony; zbroczeni
zbrodnia zbrodni, zbrodnię, N. zbrodnią;
zbrodni, C.lm. zbrodniom
zbrodniarz zbrodniarzem; zbrodniarzom
zbroić się zbroję się, zbroisz się, zbroją się;
zbrój się
zbroja zbroi, zbroję, N. zbroją; zbroi, C.lm.
zbrojom
zbrojarz zbrojarzem; zbrojarzom
zbrukać zbrukam, zbrukają
zbuk zbukiem; zbuków, zbukom
zbulwersowany; zbulwersowani
zbuntowany; zbuntowani
zbutwiały
zbyć zbędę, zbędą; zbądź
z byle kim
zbyt (zanadto)
zbyt (sprzedaż) zbytem
zbyteczny
zbytek zbytkiem; zbytkom
zbytki (figle) zbytków, zbytkom
zbytkowny
zbytni
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zbyt wiele
z cicha
z cicha pęk (np. odezwać się), ale: ścichapęk (człowiek z pozoru cichy)
z czasem
z d. (z domu)
zdać się 1.lp. zdaję się, 3.lp. zdaje się, zdają
się
z dala
z daleka
zdalnie sterowany
zdarzać się zdarza się, zdarzają się
zdarzyć się zdarzy się, zdarzą się
zdawczo-odbiorczy
zdawczy
z dawien dawna
zdawkowy
z dawna
zdążyć zdążę, zdążą; zdąż
zdechły
zdechnąć zdechnę, zdechną
zderzak zderzakiem; zderzaków, zderzakom
zderzyć się zderzę się, zderzą się; zderz się
zdesperowany; zdesperowani
zdezelowany
zdiagnozować 1.lp. zdiagnozuję, 3.lp.
zdiagnozuje, zdiagnozują
zdjąć zdejmę, zdejmą; zdjął, zdjęła, zdjęli;
zdjąwszy; zdjęty
zdjęcie zdjęciem; zdjęciom
zdławić zdławię, zdławią; zdław
zdmuchnąć zdmuchnę, zdmuchną; zdmuchnął, zdmuchnęła, zdmuchnęli; zdmuchnąwszy; zdmuchnięty
z dnia na dzień
zdobnictwo zdobnictwem
zdobniczy
zdobywca zdobywcę, N. zdobywcą; zdobywców, C.lm. zdobywcom
zdołać zdołam, zdołają
zdrada zdradę, N. zdradą; C.lm. zdradom

zeszycik

zdradzić zdradzę, zdradzą; zdradź
zdradziecki; zdradzieccy
zdrajca zdrajcę, N. zdrajcą; zdrajcy, zdrajców, C.lm. zdrajcom
zdrętwieć zdrętwieję, zdrętwieją; zdrętwiał, zdrętwieli
zdrobnienie zdrobnieniem; zdrobnieniom
zdrowaśka zdrowaśkę, N. zdrowaśką;
C.lm. zdrowaśkom
zdroworozsądkowy
zdrowy a. zdrów; zdrowi
zdrożny
zdrożony; zdrożeni
zdrój zdrojem; zdrojów, zdrojom
zdrów a. zdrowy; zdrowi
zdrówko zdrówkiem
zdruzgotać zdruzgoczę a. zdruzgocę,
zdruzgocze a. zdruzgoce, zdruzgoczą
a. zdruzgocą
zdrzemnąć się zdrzemnę się, zdrzemną się; zdrzemnął się, zdrzemnęła się,
zdrzemnęli się; zdrzemnąwszy się
zdumiewający
zdumiony; zdumieni
zdun zdunem; zdunów, zdunom
zdwoić zdwoję, zdwoisz, zdwoją; zdwój
zdychać zdycham, zdychają
zdyscyplinowany; zdyscyplinowani
zdyszany; zdyszani
zdziecinniały; zdziecinniali
zdziecinnieć zdziecinnieję, zdziecinnieją;
zdziecinnieli
zdzierać zdzieram, zdzierają
zdzierca zdziercę, N. zdziercą; zdzierców,
C.lm. zdziercom
zdzierstwo zdzierstwem; zdzierstwom
zdzierżyć zdzierżę, zdzierżą; zdzierż
zdziesiątkować 1.lp. zdziesiątkuję, 3.lp.
zdziesiątkuje, zdziesiątkują
zdziesięciokrotnić zdziesięciokrotnię,
zdziesięciokrotnią
zdziwaczały; zdziwaczali

zdziwaczeć 1.lp. zdziwaczeję, 3.lp. zdziwaczeje, zdziwaczeją; zdziwaczeli
zebra zebrze, zebrę, N. zebrą; C.lm. zebrom
zechcieć zechcę, zechcą; zechcieli
zegar zegarem, zegarze; zegarów, zegarom
zegarmistrz zegarmistrzem; zegarmistrzów, zegarmistrzom
zegarmistrzostwo zegarmistrzostwem
zegarmistrzowski
zegarynka zegarynkę N. zegarynką; C.lm.
zegarynkom
zelówka zelówkę, N. zelówką; C.lm. zelówkom
zelżeć (złagodnieć) zelżeje, zelżeją
zelżyć (obrzucić obelgami) zelżę, zelżą
zemleć zmielę, zmielesz, zmielą; zmełł,
zmełła, zmełli
zenit zenitem
zerknąć zerknę, zerkną; zerknął, zerknęła,
zerknęli; zerknąwszy
zero zerem, zerze; zerom
zerówka zerówkę, N. zerówką; C.lm. zerówkom
zeschły
zeschnięty
zesłanie zesłaniem; zesłaniom
ze spodu
zespół zespołem; zespołów, zespołom
zestarzeć się zestarzeję się, zestarzeją się;
zestarzeli się
zestaw zestawem; zestawów, zestawom
zestawić zestawię, zestawią; zestaw
zestroić zestroję, zestroisz, zestroją; zestrój
zeszłoroczny; zeszłoroczni
zeszłotygodniowy
zeszły
zeszmacić zeszmacę, zeszmacą
zesztywnieć 1.lp. zesztywnieję 3.lp. zesztywnieje, zesztywnieją; zesztywnieli
zeszycik zeszycikiem; zeszycików, zeszycikom
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zeszyt

zeszyt zeszytem; zeszytów, zeszytom
ześlizgnąć się ześlizgnę się, ześlizgną się;
ześlizgnął się, ześlizgnęła się, ześlizgnęli
się; ześlizgnąwszy się a. zob. ześliznąć się
ześliznąć się ześliznę się, ześliźniesz się,
ześlizną się; ześliznął się, ześliznęła się,
ześliznęli się; ześliznąwszy się a. zob. ześlizgnąć się
zetknąć się zetknę się, zetkną się; zetknął
się, zetknęła się, zetknęli się; zetknąwszy
się
zetrzeć zetrę, zetrzesz, zetrą; zetrzyjcie;
starł, starła, starli
zeuropeizować 1.lp. zeuropeizuję, 3.lp.
zeuropeizuje, zeuropeizują
zewnątrz
zewnętrzny
zewrzeć zewrę, zewrzesz, zewrą
zewsząd
ze wszech miar
zez zezem
zezowaty; zezowaci
zezwierzęcenie zezwierzęceniem
zezwierzęcony; zezwierzęceni
zezwolić zezwolę, zezwolą; zezwól
zeźlić się zeźlę się, zeźlą się
zębaty
zębowy
zgadnąć zgadnę, zgadną
zgaduj-zgadula zgaduj-zgaduli, zgaduj-zgadulę, N. zgaduj-zgadulą; D.lm. zgaduj-zgaduli a. zgaduj-zgadul, C.lm. zgaduj-zgadulom
zgaga zgagę, N. zgagą; C.lm. zgagom
zgęstniały
zgięty; zgięci
zginąć zginę, zginą; zginął, zginęła, zginęli;
zginąwszy
zgliszcze zgliszczem; zgliszczom
z głębi
zgłębić zgłębię, zgłębią; zgłęb a. zgłąb,
zgłębcie a. zgłąbcie
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zgłodnieć zgłodnieję, zgłodnieją; zgłodnieli
zgłosić zgłoszę, zgłoszą
zgłoszenie zgłoszeniem; zgłoszeniom
z głupia frant
zgnieść zgniotę, zgniotą; zgniótł; zgniótłszy
zgniłozielony
zgniły
zgnoić zgnoję, zgnoisz, zgnoją; zgnój
zgnuśniały; zgnuśniali
zgnuśnieć zgnuśnieję, zgnuśnieją; zgnuśnieli
zgodzić się zgodzę się, zgodzą się; zgódź się
zgoić się zgoi się, zgoją się
zgolić zgolę, zgolą; zgol a. zgól
zgoła
zgorszenie zgorszeniem; zgorszeniom
zgorszyć zgorszę, zgorszą
zgorzel zgorzeli, N. zgorzelą; zgorzeli,
C.lm. zgorzelom
zgorzkniały; zgorzkniali
zgorzknieć zgorzknieję, zgorzknieją;
zgorzknieli
z górą
zgrabić zgrabię, zgrabią; zgrab
zgrabny; zgrabni
zgraja zgrai, zgraję, N. zgrają; C.lm. zgrajom
zgroza zgrozę, zgrozą
zgrubieć 1.lp. zgrubieję, 3.lp. zgrubieje,
zgrubieją; zgrubieli
z grubsza
z gruntu
zgrywus zgrywusem; zgrywusów, zgrywusom
zgryz zgryzem
zgryzota zgryzotę, N. zgryzotą;
C.lm. zgryzotom
zgryźć zgryzę, zgryzą; zgryź
zgryźliwiec zgryźliwcem; zgryźliwców,
zgryźliwcom

ziścić

zgryźliwy; zgryźliwi
zgrzany; zgrzani
zgrzebło zgrzebłem; zgrzebłom
zgrzebny
zgrzeszyć zgrzeszę, zgrzeszą
zgrzewka zgrzewkę, N. zgrzewką; C.lm.
zgrzewkom
zgrzybieć zgrzybieję, zgrzybieją; zgrzybieli
zgrzytnąć zgrzytnę, zgrzytną; zgrzytnął,
zgrzytnęła, zgrzytnęli; zgrzytnąwszy
zguba zgubę, N. zgubą; C.lm. zgubom
zgubić zgubię, zgubią; zgub
zhandlować 1.lp. zhandluję, 3.lp. zhandluje, zhandlują
zhańbić się zhańbię się, zhańbią się; zhańb się
zhańbiony; zhańbieni
zhardziały; zhardziali zhardzieć zhardzieję, zhardzieją; zhardzieli
zharmonizować 1.lp. zharmonizuję, 3.lp.
zharmonizuje, zharmonizują
zhierarchizować 1.lp. zhierarchizuję, 3.lp.
zhierarchizuje, zhierarchizują
zhomogenizować 1.lp. zhomogenizuję,
3.lp. zhomogenizuje, zhomogenizują
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego) ndm
ziać zieję, zieją; ziali a. zieli
ziarenko ziarenkiem; ziarenkom
ziarnisty
ziarnko ziarnkiem; ziarnkom
ziarno ziarnem; ziarnom
ziąb ziąbem
zidiocieć zidiocieję,
zidiocieją; zidiocieli
zielarz zielarzem; zielarzom
ziele zielem; zioła, ziół,
Ziemowit Ziemowitem; Ziemowitów, Ziemowitom ziołom
zieleń zieleni, zielenią
Zielona Góra Zieloną Górę, Zieloną Górą
zielonogórzanin; zielonogórzanka;
zielonogórski

Zielone Świątki Zielonych Świątek, Zielonym Świątkom
zielono-brązowy (zielony i brązowy)
zielono-czerwony (zielony i czerwony)
Zielonogórskie Zielonogórskiem
zielonooki; zielonoocy
zielonożółty (żółty o odcieniu zielonym)
zielono-żółty (zielony i żółty)
zielsko zielskiem
Ziemia (termin astronomiczny, nazwa
planety) Ziemi, Ziemię, Ziemią
ziemia (kula ziemska, skorupa ziemska)
ziemi, ziemię, ziemią
ziemia (grunt, teren; kraina) ziemi, ziemię,
N. ziemią; C.lm. ziemiom
ziemiaństwo ziemiaństwem
ziewnąć ziewnę, ziewną; ziewnął, ziewnęła, ziewnęli; ziewnąwszy
zięba ziębę, N. ziębą; C.lm. ziębom
ziębić ziębię, ziębią; zięb
ziębnąć ziębnę, ziębną; ziębnął
a. ziąbł, a. ziębł, ziębła, ziębli
zięć zięciem; zięciów, zięciom
zima zimę, N. zimą; C.lm. zimom
Zimbabwe ndm
zimno zimnem
zimnokrwisty
zimny; zimni
zimorodek zimorodkiem; zimorodków,
zimorodkom
zimowy; zimowi
zintegrować 1.lp. zintegruję, 3.lp. zintegruje, zintegrują
zintegrowany; zintegrowani
zioło ziole; zioła, ziół, ziołom
ziołolecznictwo ziołolecznictwem
zionąć zionę, zioną; zionął, zionęła, zionęli
ziółko ziółkiem; ziółkom
zipnąć zipnę, zipną; zipnął, zipnęła, zipnęli; zipnąwszy
ziszczać ziszczam, ziszczają
ziścić ziszczę, ziszczą
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zjawa

zjawa zjawę, N. zjawą; C.lm. zjawom
zjawić się zjawię się, zjawią się; zjaw się
zjazd zjazdem, zjeździe; zjazdów, zjazdom
zjazdowiec zjazdowcem; zjazdowców,
zjazdowcom
zjazdówki (narty) zjazdówkom
zjechać zjadę, zjadą; zjedź
zjednoczony; zjednoczeni
zjednywać 1.lp. zjednuję a. zjednywam, 3.lp.
zjednuje a. zjednywa, zjednują a. zjednywają
zjełczeć zjełczeje, zjełczeją
zjeść zjem, zjedzą; zjedz
zjeżdżalnia zjeżdżalni, zjeżdżalnię, N. zjeżdżalnią; zjeżdżalni a. zjeżdżalń, C.lm. zjeżdżalniom
zjeżyć zjeżę, zjeżą; zjeż
z kolei
z kopyta
z kretesem
zlecenie zleceniem; zleceniom
zleceniobiorca zleceniobiorcę, N. zleceniobiorcą; zleceniobiorców, C.lm. zleceniobiorcom
zleceniodawca zleceniodawcę, N. zleceniodawcą; zleceniodawców, C.lm. zleceniodawcom
zlecić zlecę, zlecą
zlecieć zlecę, zlecisz, zlecą; zlecieli
zlekceważyć zlekceważę, zlekceważą; zlekceważ
z lekka
zlew zlewem; zlewów, zlewom
zlewisko zlewiskiem; zlewiskom
zlewozmywak zlewozmywakiem; zlewozmywaków, zlewozmywakom
zleźć zlezę, zlezą; zleź
zlęknąć się zlęknę się, zlękną się; zląkł się,
zlękła się, zlękli się; zląkłszy się
zlizać zliżę, zliżą; zliż
zlodowacenie zlodowaceniem; zlodowaceniom
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zlodowaciały
zlot zlotem; zlotów, zlotom
ZLP (Związek Literatów Polskich) ndm
zł (złoty)
złagodzić złagodzę, złagodzą; złagodź
złakniony; złaknieni
z łaski
złącze złączem; złączom
zło złem
złocenie złoceniem; złoceniom
złocić złocę, złocą
złocień złocieniem; złocieniom
złocistoczerwony (czerwony z odcieniem
złocistym)
złocistorudy (rudy z odcieniem złocistym)
złocisty
złocisz złociszem; złociszów, złociszom
złoczyńca złoczyńcę, N. złoczyńcą; złoczyńców, C.lm. złoczyńcom
złodziej złodziejem; złodziei a. złodziejów,
złodziejom
złodziejaszek złodziejaszkiem; złodziejaszków, złodziejaszkom
złodziejstwo złodziejstwem; C.lm. złodziejstwom
złoić złoję, złoisz, złoją; złój
złorzeczyć złorzeczę, złorzeczą; złorzeczcie
złotawy
złotko złotkiem; złotkom
złotnictwo złotnictwem
złotobrązowy (brązowy z odcieniem złotym)
złoto-brązowy (złoty i brązowy)
złotodajny
złotogłów złotogłowiem; złotogłowi a. złotogłowiów, złotogłowom a. złotogłowiom
złotonośny
złotousty; złotouści
złotowłosy; złotowłosi
złotówka złotówkę, N. złotówką; C.lm.
złotówkom

znad

złoty; złoci
złoty (polska jednostka monetarna; skrót:
zł) złotym; złotych
złowieszczy
złowrogi; złowrodzy
złowróżbny
złoże złożem; złóż a. złoży, złożom
złożenie złożeniem; złożeniom
złożyć złożę, złożą; złóż
złóg złogiem; złogów, złogom
złuda złudę, N. złudą; C.lm. złudom
złuszczyć złuszczę, złuszczą
zły; źli
zm. (zmarł, zmarły)
zmachać się zmacham się, zmachają się
zmarły; zmarli
zmarszczka zmarszczkę, N. zmarszczką;
C.lm. zmarszczkom
zmarszczyć zmarszczę, zmarszczą
zmartwienie zmartwieniem; zmartwieniom
zmartwychwstać zmartwychwstanę, zmartwychwstaną
zmarzluch zmarzluchem; zmarzluchów,
zmarzluchom
zmarznąć zmarznę, zmarzniesz, zmarzną; zmarznął a. zmarzł; zmarznąwszy
a. zmarzłszy
zmazać 1.lp. zmażę, 3.lp. zmaże, zmażą;
zmaż
zmądrzeć 1.lp. zmądrzeję, 3.lp. zmądrzeje,
zmądrzeją; zmądrzeli
zmętnieć zmętnieje, zmętnieją
zmężnieć 1.lp. zmężnieję, 3.lp. zmężnieje,
zmężnieją; zmężnieli
zmiażdżyć zmiażdżę, zmiażdżą; zmiażdżcie
zmiąć zemnę, zemną; zmiął, zmięła, zmięli; zmiąwszy; zmięty
zmienić zmienię, zmienią
zmienna (pojęcie matematyczne) zmienną; zmiennych

zmiennik (osoba) zmiennika, zmiennikiem; zmiennicy, zmienników
zmiennocieplny
zmiennokształtny
zmienny; zmienni
zmierzać zmierzam, zmierzają
zmierzch zmierzchu
zmierzić zmierżę, zmierzisz, zmierżą;
zmierź
zmierzwić zmierzwię, zmierzwią; zmierzw
a. zmierzwij
zmieść zmiotę, zmiotą; zmiótł; zmiótłszy
zmiękczać zmiękczam, zmiękczają
zmięknąć zmięknę, zmiękną; zmiękł
a. zmięknął
zmięty
zmizernieć 1.lp. zmizernieję, 3.lp. zmizernieje, zmizernieją; zmizernieli
zmniejszyć zmniejszę, zmniejszą
zmoknąć zmoknę, zmokną; zmoknął
a. zmókł; zmoknąwszy a. zmókłszy
zmoknięty; zmoknięci
zmora zmorze, zmorę, N. zmorą; zmor
a. zmór, C.lm. zmorom
zmorzony (zmęczony); zmorzeni
zmorzyć (zmęczyć) zmorzy, zmorzą
zmóc zmogę, zmożesz, zmogą; zmóż;
zmógł; zmógłszy
zmówić zmówię, zmówią; zmów
zmrozić zmrożę, zmrożą; zmroź
zmrożony; zmrożeni
zmrużyć zmrużę, zmrużą; zmruż
zmusić zmuszę, zmuszą
zmysł zmysłem; zmysłów, zmysłom
zmyślny; zmyślni
zmywalny
znachor znachorem, znachorze; znachorów, znachorom
znachorstwo znachorstwem
znaczący
znaczek znaczkiem; znaczków, znaczkom
znad (czegoś)
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znajda

znajda znajdę, N. znajdą; znajd
a. znajdów, C.lm. znajdom
znajdować 1.lp. znajduję, 3.lp. znajduje,
znajdują
znalazca znalazcę, N. znalazcą; znalazców,
C.lm. znalazcom
znalezisko znaleziskiem; znaleziskom
znaleźć znajdę, znajdą; znajdź; znaleźli
znaleźne znaleźnym
znamię znamieniem; znamionom
znamionować 1.lp. znamionuję, 3.lp. znamionuje, znamionują
z naprzeciwka
znarowić się znarowi się, znarowią się
znaszli? (czy znasz?)
znawca znawcę, N. znawcą; znawców,
C.lm. znawcom
znawstwo znawstwem
znerwicowany; znerwicowani
znęcać się znęcam się, znęcają się
znędznieć znędznieję, znędznieją; znędznieli
zniechęcić zniechęcę, zniechęcą
zniechęcony; zniechęceni
zniecierpliwić się zniecierpliwię się, zniecierpliwią się; zniecierpliw się
znieczulający
znieczulica znieczulicę, znieczulicą
zniedołężnieć zniedołężnieję, zniedołężnieją; zniedołężnieli
zniekształcić zniekształcę, zniekształcą
znienacka
znienawidzić znienawidzę, znienawidzą;
znienawidź; znienawidził
znieruchomieć 1.lp. znieruchomieję, 3.lp.
znieruchomieje, znieruchomieją; znieruchomieli
zniesławić zniesławię, zniesławią; zniesław
znieść zniosę, zniosą; zniósł; zniósłszy
zniewalać zniewalam, zniewalają
zniewalający
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znieważyć znieważę, znieważą; znieważ
zniewieściały; zniewieściali
zniewolić zniewolę, zniewolą; zniewol
a. zniewól
znikąd
zniknąć zniknę, znikną; zniknął a. znikł,
zniknęła a. znikła, zniknęli a. znikli; zniknąwszy
zniszczenie zniszczeniem; zniszczeniom
zniweczyć zniweczę, zniweczą
zniżka zniżkę, N. zniżką; C.lm. zniżkom
zniżkować zniżkuje, zniżkują
zniżyć zniżę, zniżą; zniż
znojny
znokautować 1.lp. znokautuję, 3.lp. znokautuje, znokautują
znowu
znowuż
znój znojem; znojów, znojom
znów
ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
ndm
znudzić znudzę, znudzą; znudź
znużony; znużeni
znużyć znużę, znużą; znuż
zob. (zobacz)
zobojętnieć zobojętnieję, zobojętnieją;
zobojętnieli
zobowiązać zobowiążę, zobowiążą; zobowiąż
z oddali
zodiak zodiakiem
zogromnieć zogromnieje, zogromnieją
zohydzić zohydzę, zohydzą; zohydź
z okładem
zołza zołzę, N. zołzą; C.lm. zołzom
zoo ndm
zoologia zoologii, zoologię, zoologią
zoom (obiektyw) zoomem; zoomów, zoomom
zoperować 1.lp. zoperuję, 3.lp. zoperuje,
zoperują

zstąpić

zorać zorzę, zorzą; zorz
zorganizować 1.lp. zorganizuję, 3.lp. zorganizuje, zorganizują
zorientować się 1.lp. zorientuję się, 3.lp.
zorientuje się, zorientują się
zorza zorzę, N. zorzą; zórz, C.lm. zorzom
z osobna
zostać zostanę, zostaną
zostawać 1.lp. zostaję, 3.lp. zostaje, zostają
zostawić zostawię, zostawią; zostaw
z pewnością
z początku
z pogranicza
z ponad (np. Z ponad tysiąca zawodników
dobiegło dwóch; ale: Sponad wzgórz wychodziło słońce)
z powodu
z powodzeniem
z powrotem
z pozoru
z przekąsem
z przodu
z pyszna
z rana
zraz (potrawa) zrazem; zrazów, zrazom
z raz (Pożycz mi choć z raz rower.)
zrazić zrażę, zrażą; zraź
zrazu
zrażać zrażam, zrażają
zrąb zrębem; zrębów, zrębom
z reguły
zrehabilitować 1.lp. zrehabilituję, 3.lp. zrehabilituje, zrehabilitują
zrekonstruować 1.lp. zrekonstruuję, 3.lp.
zrekonstruuje, zrekonstruują
zrelaksować się 1.lp. zrelaksuję się, 3.lp.
zrelaksuje się, zrelaksują się
zresztą
zrewanżować się 1.lp. zrewanżuję się, 3.lp.
zrewanżuje się, zrewanżują się
zręczny; zręczni
zrękowiny zrękowinom

z roku na rok
zrosnąć się zrośnie się, zrosną się; zrósł
się; zrósłszy się a. zob. zróść się
zrośnięty; zrośnięci
zrozpaczony; zrozpaczeni
zrozumiały; zrozumiali
zrozumieć zrozumiem, zrozumieją; zrozum a. zrozumiej; zrozumieli
zróść się zrośnie się, zrosną się; zrósł się;
zrósłszy się a. zob. zrosnąć się
zrównać zrównam, zrównają
zrównoważony; zrównoważeni
zrównoważyć zrównoważę, zrównoważą;
zrównoważ
zróżnicować 1.lp. zróżnicuję, 3.lp. zróżnicuje, zróżnicują
zrumienić zrumienię, zrumienią
zryw zrywem; zrywów, zrywom
z rzadka
zrządzić zrządzę, zrządzą; zrządź
zrzec się zrzeknę się, zrzekną się
zrzeszać zrzeszam, zrzeszają
zrzeszenie zrzeszeniem; zrzeszeniom
zrzęda zrzędę, N. zrzędą; zrzęd a. zrzędów,
C.lm. zrzędom
z rzędu
zrzędzić zrzędzę, zrzędzą; zrzędź
zrzucić zrzucę, zrzucą
zrzut zrzutem; zrzutów, zrzutom
zrzutka zrzutkę, N. zrzutką; C.lm. zrzutkom
zrzynać zrzynam, zrzynają
zsadzić zsadzę, zsadzą; zsadź
zsiadać zsiadam, zsiadają
zsiadłe
zsiąść zsiądę zsiądą; zsiądź; zsiedli
zsiec zsiekę, zsieką; zsiekli
zsikać się zsikam się, zsikają się
zsiniały; zsiniali
zsinieć 1.lp. zsinieję, 3.lp. zsinieje, zsinieją;
zsinieli
zstąpić zstąpię, zstąpią
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zstępny

zstępny; zstępni
zstępować 1.lp. zstępuję, 3.lp. zstępuje,
zstępują
zsumować 1.lp. zsumuję, 3.lp. zsumuje,
zsumują
zsunąć zsunę, zsuną; zsunął, zsunęła, zsunęli; zsunąwszy; zsunięty
zsyłać zsyłam, zsyłają
zsyłka zsyłkę, N. zsyłką; C.lm. zsyłkom
zsynchronizować 1.lp. zsynchronizuję,
3.lp. zsynchronizuje, zsynchronizują
zsyp zsypem; zsypów, zsypom
zsypać 1.lp. zsypię, 3.lp. zsypie, zsypią
zszargać zszargam, zszargają
zszarzeć 1.lp. zszarzeję, 3.lp. zszarzeje,
zszarzeją; zszarzeli
zszokować 1.lp. zszokuję, 3.lp. zszokuje,
zszokują
zszyć 1.lp. zszyję, 3.lp. zszyje, zszyją
zszywacz zszywaczem; zszywaczom
zszywać zszywam, zszywają
zszywka zszywkę, N. zszywką; C.lm. zszywkom
z tym
z tymże (z tym samym)
z tym, że (ale)
zubażać zubażam, zubażają a. zob. zubożać
zubożać zubożam, zubożają a. zob. zubażać
zubożeć zubożeję, zubożeją; zubożeli
zubożyć zubożę, zubożą; zuboż
zuch zuchem; zuchów, zuchom
zuchwalec zuchwalcem; zuchwalców, zuchwalcom
zuchwalstwo zuchwalstwem; zuchwalstwom
zuchwały; zuchwali
z ukosa
zunifikować 1.lp. zunifikuję, 3.lp. zunifikuje, zunifikują
zupa zupę, N. zupą; C.lm. zupom
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Zurych Zurychem
zuryski
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
ZUS-em, ZUS-ie a. ndm
Zuzanna Zuzannie, Zuzannę, N. Zuzanną;
C.lm. Zuzannom
zużyć 1.lp. zużyję, 3.lp. zużyje, zużyją
zużywać zużywam, zużywają
zwabić zwabię, zwabią; zwab
zwać zwę a. zowię, zwiesz a. zowiesz, zwą
a. zowią
zwalisty; zwaliści
zwał zwałem; zwałów, zwałom
zwarcie zwarciem; zwarciom
zwariować 1.lp. zwariuję, 3.lp. zwariuje,
zwariują
zwarto-szczelinowy
zwarty; zwarci
zwarzyć (ściąć białko w mleku) zwarzę,
zwarzą; zwarz
zważać zważam, zważają
zważony (na wadze); zważeni
zważyć (na wadze) zważę, zważą; zważ
zwąchać zwącham, zwąchają
zwątpić zwątpię, zwątpią
z wewnątrz
zwędzić zwędzę, zwędzą; zwędź
zwęglić się zwęglę się, zwęglą się
zwęszyć zwęszę, zwęszą
zwęzić zwężę, zwężą; zwęź
zwiać 1.lp. zwieję, 3.lp. zwieje, zwieją
zwiad zwiadu; zwiadów, zwiadom
zwiadowca zwiadowcę, N. zwiadowcą;
zwiadowców, C.lm. zwiadowcom
zwiastowanie zwiastowaniem, ale: Zwiastowanie (święto)
zwiastun zwiastunem; zwiastunów, zwiastunom
związać zwiążę, zwiążą; zwiąż
związek związkiem; związków, związkom
związkowiec związkowcem; związkowców, związkowcom

zwrócić

zwichnąć zwichnę, zwichną; zwichnął, zwichnęła, zwichnęli; zwichnąwszy; zwichnięty
zwichnięcie zwichnięciem; zwichnięciom
zwichrowany; zwichrowani zważyć
zwichrzyć zwichrzę, zwichrzą; zwichrz
zwid zwidem; zwidów, zwidom
z widzenia
zwiedzić zwiedzę, zwiedzą; zwiedź
zwielokrotniać zwielokrotniam, zwielokrotniają
zwielokrotnić zwielokrotnię, zwielokrotnią
zwieńczenie zwieńczeniem; zwieńczeniom
zwieńczyć zwieńczę, zwieńczą
zwierać zwieram, zwierają
zwierciadło zwierciadłem; zwierciadłom
zwierz zwierzem; zwierzów, zwierzom
zwierzać się zwierzam się, zwierzają się
zwierzak zwierzakiem; zwierzaków, zwierzakom
zwierzątko zwierzątkiem; zwierzątkom
zwierzchni
zwierzchnictwo zwierzchnictwem
zwierzchnik zwierzchnikiem; zwierzchników, zwierzchnikom
z wierzchu
zwierzenie zwierzeniem; zwierzeniom
zwierzę zwierzęciem; zwierzęta, zwierząt,
zwierzętom
zwierzęcy
zwierzyć się zwierzę się, zwierzą się; zwierz się
zwierzyna zwierzynę, zwierzyną
zwiesić zwieszę, zwieszą
zwieszać zwieszam, zwieszają
zwieść (oszukać) zwiodę, zwiodą; zwiedź;
zwiódł; zwiódłszy
zwietrzeć zwietrzeje, zwietrzeją
zwietrzyć zwietrzę, zwietrzą; zwietrz
zwiewny
zwieźć (zwozić) zwiozę, zwiozą; zwieź;
zwiózł; zwiózłszy

zwiędnąć zwiędnie, zwiędną; zwiędnął
a. zwiądł, zwiędła; zwiędnąwszy a. zwiądłszy
zwiększyć zwiększę, zwiększą
zwięzły
zwijać zwijam, zwijają
zwilgotnieć zwilgotnieje, zwilgotnieją
zwilżyć zwilżę, zwilżą; zwilż
zwinąć zwinę, zwiną; zwinął, zwinęła, zwinęli; zwinąwszy; zwinięty
zwinny; zwinni
zwiotczeć zwiotczeje, zwiotczeją
zwis zwisem; zwisów, zwisom
zwisać zwisam, zwisają
zwisnąć zwisnę, zwisną; zwisnął a. zwisł,
zwisła, zwisnęli a. zwiśli; zwisnąwszy
a. zwisłszy
zwitek zwitkiem; zwitków, zwitkom
zwlec zwlokę a. zwlekę, zwloką a. zwleką;
zwlókł a. zwlekł, zwlokła a. zwlekła, zwlekli; zwlókłszy a. zwlekłszy
zwłaszcza
zwłóczyć zwłóczę, zwłóczą
zwodzić zwodzę, zwodzą; zwódź
zwodzony
zwolennik zwolennikiem; zwolenników,
zwolennikom
z wolna
zwolnić zwolnię, zwolnią
zwozić zwożę, zwożą; zwoź a. zwóź
zwód zwodem; zwodów, zwodom
zwój zwojem; zwojów, zwojom
zwózka zwózkę, N. zwózką; C.lm. zwózkom
zwrot zwrotem; zwrotów, zwrotom
zwrotka zwrotkę, N. zwrotką; C.lm. zwrotkom
zwrotnica zwrotnicę, N. zwrotnicą; C.lm.
zwrotnicom
zwrotnik zwrotnikiem; zwrotników,
zwrotnikom
zwrotny; zwrotni
zwrócić zwrócę, zwrócą
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zwycięski

zwycięski; zwycięscy
zwycięstwo zwycięstwem; zwycięstwom
zwycięzca zwycięzcę, N. zwycięzcą; zwycięzców, C.lm. zwycięzcom
zwyciężczyni zwyciężczyni, zwyciężczynię, N. zwyciężczynią; C.lm. zwyciężczyniom
zwyciężyć zwyciężę, zwyciężą; zwycięż
zwyczaj zwyczajem; zwyczajów, zwyczajom
z wyjątkiem
zwyrodnialec zwyrodnialcem; zwyrodnialców, zwyrodnialcom
zwyrodnieć zwyrodnieję, zwyrodnieją;
zwyrodnieli
z wysoka
zwyżka zwyżkę, N. zwyżką; C.lm. zwyżkom
zwyżkować zwyżkuje, zwyżkują
Zygfryd Zygfrydem; Zygfrydów, Zygfrydom
Zygmunt Zygmuntem, Zygmuncie; Zygmuntów, Zygmuntom
zygota zygotę, N. zygotą; C.lm. zygotom
zygzak zygzakiem; zygzaków,
zygzakom
zyg-zyg
zysk zyskiem; zysków, zyskom
zyskać zyskam, zyskają
zyskowny
zza (czegoś)
zza granicy (spoza linii granicznej)
z zagranicy (z obcego kraju)
z zanadrza
zza pazuchy
z zasady
zza wody
z zewnątrz
zziajać się 1.lp. zziaję się a. zziajam się, 3.lp.
zziaje się a. zziaja się, zziają się a. zziajają się
zzielenieć 1.lp. zzielenieję, 3.lp. zzielenieje,
zzielenieją; zzielenieli
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z ziemi
zziębnąć zziębnę, zziębną; zziębnął
a. zziąbł, zziębła, zziębli; zziębnąwszy
a. zziąbłszy
z zimna
zzuć 1.lp. zzuję, 3.lp. zzuje, zzują
z zyskiem
z żalem
zżąć (zboże) zeżnę, zeżną; zżął, zżęła, zżęli;
zżąwszy; zżęty
zżerać zżeram, zżerają
zżółknąć zżółknę, zżółkną; zżółknął
a. zżółkł; zżółknąwszy a. zżółkłszy
zżuć zżuję, zżują
z życiem
zżyć się 1.lp. zżyję się, 3.lp. zżyje się, zżyją się
zżymać się zżymam się, zżymają się
zżynać (sierpem) zżynam, zżynają
zżyty; zżyci
zżywać się zżywam się, zżywają się

Ź
ździebełko N. ździebełkiem; ździebełkom
ździebko (odrobinka) ździebkiem; ździebkom
ździebko (trochę)
źdźbło źdźbłem, źdźble; ździebeł, ździebłom
źgać źgam, źgają
źgnąć źgnę, źgną; źgnął, źgnęła, źgnęli;
źgnąwszy; źgnięty
źle
źrebak źrebakiem; źrebaków
źrebiątko źrebiątkiem; źrebiątkom
źrebić się źrebi się, źrebią się
źrebię źrebięciem; źrebięta, źrebiąt, źrebiętom
źrenica źrenicę, N. źrenicą; C.lm. źrenicom
źródełko źródełkiem; źródełkom
źródlany

że by

źródło źródłem; źródłom
źródłosłów źródłosłowem; źródłosłowów
źródłowy

Ż
żaba żabie, żabę, N. żabą; C.lm. żabom
żabi
żabi skrzek żabim skrzekiem
żabiściek żabiściekiem; żabiścieków, żabiściekom
żabka żabkę, N. żabką; C.lm. żabkom
żabojad żabojadem; żabojadów, żabojadom
żabot żabotem; żabotów, żabotom
żachnąć się żachnę się, żachną się; żachnął się, żachnęła się, żachnęli się; żachnąwszy się
żaden, żadna, żadne
Żagary (grupa literacka) Żagarów, Żagarom
żagiel żaglem; żagli, żaglom
żagiew żagwi, N. żagwią; żagwi, C.lm. żagwiom
żaglowiec żaglowcem; żaglowców, żaglowcom
żaglówka żaglówkę, N. żaglówką; C.lm.
żaglówkom
żak żakiem; żaków, żakom
żakard żakardem; żakardów, żakardom
żakiet żakietem; żakietów, żakietom
Żaklina Żaklinę, N. Żakliną; C.lm. Żaklinom
żakowski; żakowscy
żal żalem; żalów, żalom
żalić się żalę się, żalą się
żaluzja żaluzji, żaluzję, N. żaluzją; żaluzji,
C.lm. żaluzjom
żałoba żałobie, żałobę, żałobą
żałobnik żałobnikiem; żałobników, żałobnikom
żałosny; żałośni

żałować 1.lp. żałuję, 3.lp. żałuje, żałują
żandarm żandarmem; żandarmów, żandarmom
żandarmeria żandarmerii, żandarmerię,
żandarmerią
Żaneta Żanetę, N. Żanetą; C.lm. Żanetom
żar żarem, żarze
żarcie żarciem
żarcik żarcikiem; żarcików, żarcikom
żargon żargonem; żargonów, żargonom
żarliwy; żarliwi
żarłacz żarłaczem; żarłaczom
żarło żarłem
żarłok żarłokiem; żarłoków, żarłokom
żarna żarnom
Żarnowiec Żarnowcem
żarnowiecki
żaroodporny
żarówka żarówkę, N. żarówką; C.lm. żarówkom
żart żartem; żartów, żartom
żartowniś żartownisiem; żartownisiów,
żartownisiom
Żary Żarom
żarski
żarzyć się żarzy się, żarzą się
żąć (zboże) żnę, żną; żął, żęła, żęli; żęty
żądać żądam, żądają
żądlić żądli, żądlą
żądło żądłem; żądłom
żądny; żądni
żądza żądzę, N. żądzą; C.lm. żądzom
żbik żbikiem; żbików, żbikom
żeberko żeberkiem; żeberkom
żebraczy
żebrać żebrzę, żebrzą; żebrz
żebrak żebrakiem; żebraków, żebrakom
żebro żebrem, żebrze; żebrom
żebry żebrów, żebrom
żeby (aby)
że by (że aby; np.: Wiem, że by kupić, muszę mieć pieniądze.)
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żeglarstwo

żeglarstwo żeglarstwem
żeglarz żeglarzem; żeglarzom
żegluga żeglugę, żeglugą
żegnać żegnam, żegnają
Żegota Żegotę, N. Żegotą; Żegotów, C.lm.
Żegotom
żel żelem; żeli, żelom
żelastwo żelastwem
żelatyna żelatynę, żelatyną
żelazko żelazkiem; żelazkom
żelazny
żelazo żelazem
żelazobeton żelazobetonem
Żelazowa Wola Żelazowej Woli, Żelazową
Wolę, Żelazową Wolą
żelbet żelbetem
żeleźniak żeleźniakiem; żeleźniaków, żeleźniakom
żeliwny
żeliwo żeliwem
żenada w wyr.: bez żenady
żeniaczka żeniaczkę, N. żeniaczką; C.lm.
żeniaczkom
żenić się żenię się, żenią się
żeniec żeńcem; żeńców, żeńcom
żenować 3.lp. żenuje, żenują
żenujący
żeński
żeńszeniowy
żeń-szeń żeń-szeniem
żer żerem, żerze; żerów, żerom
Żerań Żeraniem
żerański
żerdziowy
żerdź żerdzi, N. żerdzią; żerdzi, C.lm. żerdziom
żeremie żeremiem; żeremi, żeremiom
Żeromski (Stefan) Żeromskiemu
żerować 1.lp. żeruję, 3.lp. żeruje, żerują
żeton żetonem; żetonów, żetonom
żęcie (zboża) żęciem
żętyca żętycę, N. żętycą; C.lm. żętycom
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żigolak żigolakiem; żigolaków, żigolakom
a. zob. żigolo
żigolo żigolem; żigolów, żigolom
a. ndm, a. zob. żigolak
żleb żlebem; żlebów, żlebom
żłobek żłobkiem; żłobków, żłobkom
żłobić żłobię, żłobią; żłób
żłopać 1.lp. żłopię, 3.lp. żłopie, żłopią
żłopnąć żłopnę, żłopną; żłopnął, żłopnęła,
żłopnęli; żłopnąwszy
żłób żłobem; żłobów, żłobom
żłóbek (od: żłób) żłóbkiem; żłóbków, żłóbkom
żmija żmii, żmiję, N. żmiją; żmij, C.lm.
żmijom
żmijowy
żmudny
Żmudź Żmudzi, Żmudzią
Żmudzin; Żmudzinka; żmudzki
żniwiarz żniwiarzem; żniwiarzom
żniwny
żniwo żniwem; żniwom
Żoliborz Żoliborzem a. Żolibórz
żołądek żołądkiem; żołądków, żołądkom
żołądkować się 1.lp. żołądkuję się, 3.lp.
żołądkuje się, żołądkują się
żołądź żołędzia a. żołędzi, żołędziowi
a. żołędzi; żołędzia a. żołądź, N. żołędziem
a. żołędzią, Ms. o żołędziu a. żołędzi; żołędzi, C.lm. żołędziom
żołd żołdem; żołdów, żołdom
żołdactwo żołdactwem
żołdak żołdakiem; żołdaków, żołdakom
żołędny
żołędziowy
żołnierski; żołnierscy
żołnierz żołnierzem; żołnierzom
żołnierzyk żołnierzykiem; żołnierzyków,
żołnierzykom
żona żonę, N. żoną; C.lm. żonom
żonaty; żonaci

żyłka

żongler żonglerem, żonglerze; żonglerów,
żonglerom
żonglerski
żonglować 1.lp. żongluję, 3.lp. żongluje,
żonglują
żonkil żonkilem; żonkili, żonkilom
żonkoś żonkosiem; żonkosiów, żonkosiom
żorżeta żorżetę, N. żorżetą; C.lm. żorżetom
żółcić żółcę, żółcą
żółcień (roślina) żółcieniem; żółcieni, żółcieniom
żółcień (pigment) żółcieni, N. żółcienią;
żółcieni, C.lm. żółcieniom
żółciowy
żółć żółci, żółcią
Żółkiewski (Stanisław) Żółkiewskiemu
żółknąć żółknę, żółkną; żółkł a. żółknął
żółtaczka żółtaczkę, żółtaczką
żółtawobiały (biały z odcieniem żółtawym)
żółtko żółtkiem; żółtkom
żółto-biały (biały i żółty)
żółtobiały (biały z odcieniem żółtym)
żółtobrzeżek żółtobrzeżkiem; żółtobrzeżków, żółtobrzeżkom
żółtodziób żółtodzioba a. żółtodzióba,
żółtodziobem a. żółtodzióbem; żółtodziobów a. żółtodzióbów, żółtodziobom
a. żółtodzióbom
żółto-zielony (żółty i zielony)
żółtozielony (zielony z odcieniem żółtym)
żółtozłoty (złoty z odcieniem żółtym)
żółty; żółci
żółw żółwiem; żółwi, żółwiom
żrący
żreć żrę, żrą
żubr żubrem, żubrze; żubrów, żubrom
żubrówka żubrówkę, N. żubrówką; C.lm.
żubrówkom
żubrzę żubrzęciem; żubrzęta, żubrząt, żubrzętom
żubrzy

żubrzyca żubrzycę, N. żubrzycą; C.lm.
żubrzycom
żuchwa żuchwę, N. żuchwą; C.lm. żuchwom
żuczek żuczkiem; żuczków, żuczkom
żuć 1.lp. żuję, 3.lp. żuje, żują
żuława żuławę, N. żuławą; C.lm. żuławom
żupa żupę, N. żupą; C.lm. żupom
żupan żupanem; żupanów, żupanom
żur żurem, żurze; żurów, żurom
żuraw żurawiem; żurawi, żurawiom
żurawina żurawinę, N. żurawiną; C.lm.
żurawinom
żurek żurkiem; żurków, żurkom
żurnal żurnalem; żurnali a. żurnalów,
żurnalom
żurnalista żurnalistę, N. żurnalistą; żurnalistów, C.lm. żurnalistom
żużel żużlem
żużlowiec żużlowcem; żużlowców, żużlowcom
żwawy; żwawi
żwir żwirem, żwirze; żwirów, żwirom
żwirek żwirkiem; żwirków, żwirkom
Żwirko (Franciszek) Żwirkę, Żwirką
życie życiem
życiodajny
życiorys życiorysem; życiorysów, życiorysom
życzenie życzeniem; życzeniom
życzliwy; życzliwi
życzyć życzę, życzą
żyć 1.lp. żyję, 3.lp. żyje, żyją
żydostwo żydostwem
żydowski; żydowscy
żyjątko żyjątkiem; żyjątkom
żylak żylakiem; żylaków, żylakom
żylasty; żylaści
żyletka żyletkę, N. żyletką; C.lm. żyletkom
żylny
żyła żyłę, N. żyłą; C.lm. żyłom
żyłka żyłkę, N. żyłką; C.lm. żyłkom
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żyrafa

żyrafa żyrafę, N. żyrafą; C.lm. żyrafom
żyrandol żyrandolem; żyrandoli, żyrandolom
żyrant żyrantem, żyrancie; żyrantów, żyrantom
żyrondysta żyrondystę, N. żyrondystą;
żyrondystów, C.lm. żyrondystom
żyroskop żyroskopem; żyroskopów, żyroskopom
żyrować 1.lp. żyruję, 3.lp. żyruje, żyrują
żytni
żytniówka żytniówkę, N. żytniówką; C.lm.
żytniówkom
żyto żytem
żywcem
żywica żywicę, N. żywicą; C.lm. żywicom
żywiciel żywicielem; żywicieli, żywicielom
żywiczny
żywić żywię, żywią; żyw, żywcie
żywieniowiec żywieniowcem; żywieniowców, żywieniowcom

żywieniowy
żywioł żywiołem; żywiołów, żywiołom
żywiołowy; żywiołowi
żywność żywności, żywnością
żywokost żywokostem; żywokostów, żywokostom
żywopłot żywopłotem; żywopłotów, żywopłotom
żyworodny
żyworódka żyworódkę, N. żyworódką;
C.lm. żyworódkom
żyworództwo żyworództwem
żywot żywotem; żywotów, żywotom
żywotnik żywotnikiem; żywotników, żywotnikom
żywotność żywotności, żywotnością
żywotny; żywotni
żywy; żywi
żyzny
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