
CZĘŚCI MOWY 
CZĘŚĆ 2 

CZASOWNIK 



 

 Czasownik  – to część mowy oznaczająca czynność 
lub stan  osób, zwierząt, rzeczy.  
Odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim 
dzieje? 

 

 Czasownik jest odmienną częścią mowy. 

 

 Jego odmiana to koniugacja. 

 

 



Czasowniki odmieniają się przez osoby, których 
w języku polskim mamy trzy w liczbie pojedynczej 
i trzy w liczbie mnogiej. 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

1.osoba  JA czytam 1.osoba  MY czytamy 

2.osoba  TY czytasz 2.osoba  WY czytacie 

3. osoba ON 

              ONA 

              ONO 

czyta 3. osoba ONI  

              ONE 

czytają 



 We współczesnym języku polskim  występują trzy 
formy czasu: teraźniejszy, przeszły i przyszły.                                       

 



Liczba mnoga Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas przyszły 

1.osoba  MY biegamy biegaliśmy/ 

biegałyśmy 

 będziemy biegali/ 

będziemy biegały 

2.osoba  WY biegacie biegaliście/ biegałyście będziecie biegali/ 

będziecie biegały 

3.Osoba ONI 
                ONE 

biegają biegali 

biegały 

będą biegali/ będą 

biegały 

W czasie przyszłym czasownik może mieć formy proste 
(np. pobiegnę) i złożone (np. będę biegał). 
W czasie przeszłym i przyszłym złożonym w liczbie 
pojedynczej i mnogiej możemy określić rodzaj. 





 W czasie teraźniejszym i formie prostej czasu 
przyszłego nie możemy określić rodzaju. 

 

 Poprawne są również formy czasu przyszłego   
w formie złożonej z bezokolicznikiem (np. będę 
biegać), gdzie również nie możemy określić rodzaju. 

 



 Wyróżniamy czasowniki dokonane  
i niedokonane.  

 

 Czasownik dokonany niesie informację o zakończeniu 
czynności w przeszłości lub przyszłości. 

  

 Wczoraj pomogłam mamie przygotować obiad.  

 Jutro posprzątam swój pokój.  

 



 Czasownik niedokonany niesie informację o trwaniu 
czynności, ale nic nie mówi o jej zakończeniu. 

 

 Wczoraj pomagałam mamie w przygotowaniu obiadu.  

 Jutro będę sprzątała swój pokój. 

 W sobotę będziemy czytać książki. 

 

 



 Bezokoliczniki to nieosobowe formy czasownika 
Rozpoznajemy je po końcówce: - ć, - ść, - źć, c, np. 
ćwiczyć, gnieść, wieźć. 

 Nieosobowe/bezosobowe  formy to również 
czasowniki zakończone na – no, - to.  
Są nieodmiennymi formami czasu przeszłego, 
wskazują na czynność przeszłą, bez informowania nas 
o jej wykonawcy: 

 Przygotowano kolację. 

 Wczoraj dostarczono klientowi zamówiony towar. 

 Umyto podłogę.  

 W końcu uprzątnięto spod mojej kamienicy te sterty 
suchych liści. 



 Rozróżniamy formy trzech trybów: 

 orzekającego (oznajmującego), 
przypuszczającego   i rozkazującego.  

 

 Za pomocą trybu orzekającego mówimy o 
czynnościach, które odbyły się w przeszłości, odbędą 
się później lub odbywają się teraz. Tryb ten ma formy 
trzech czasów: przeszłego, przyszłego i teraźniejszego. 

 Pies szczekał.  

 Chłopiec pobiegnie. 

 Nauczyciel sprawdza  zadanie.  

 



 Za pomocą trybu rozkazującego wyrażamy prośby, 
życzenia i rozkazy. Czasownik w trybie rozkazującym 
odmienia się przez osoby, ale nie ma form czasu i 
rodzaju. 

  

 Idź na spacer. 

 Poćwiczcie ortografię. 

 Niech napisze list.  

 



 W trybie rozkazującym nie używamy pierwszej 
osoby liczby pojedynczej za wyjątkiem zwrotów 
emocjonalnych 

    np. Niech stracę! 

 

 Formy trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej są 
złożone. 

 Składają się z wyrazu niech i z form trzeciej osoby 
czasu teraźniejszego trybu orzekającego 

   np. Niech odpowie. Niech ćwiczą. 

 

 



 Formy trybu przypuszczającego są nam potrzebne, 
gdy mówimy o czynnościach przypuszczalnych 
możliwych do spełnienia pod pewnymi warunkami 
(Napisałbym list, gdybym znalazł czas) oraz 
niemożliwych do spełnienia wskutek niesprzyjających 
warunków (Chętnie pojechałbym w podróż dookoła 
świata, ale nie mam pieniędzy).  

 



 Strona czasownika wyraża zależność między 
wykonawcą czynności a jej obiektem. Czasowniki 
mogą występować w stronach: czynnej, biernej  
i zwrotnej. 

   

 STRONA CZYNNA 

 Jaś pisze zadanie. W tym zdaniu podmiot jest 
wykonawcą czynności, o której mówi czasownik. 
Strona czynna jest wyrażona czasownikiem w formie 
osobowej.   

 



 STRONA BIERNA 

 Zadanie jest pisane przez Jasia. W tym przypadku 
czasowniki zwracają uwagę na obiekt czynności. 
Podmiotem jest tu nie wykonawca czynności, lecz jej 
obiekt. 

 

 STRONA ZWROTNA 

 Dziecko myje się. Wykonawca czynności kieruje ją na 
siebie, nie na inny obiekt.  



 Czasowniki przechodnie to takie, które mogą 
występować zarówno w stronie czynnej, jak                  
i biernej, np. pisał – jest pisany, zbudował – został 
zbudowany, wysłał – został wysłany. 

 

 Czasowniki nieprzechodnie mogą występować 
tylko w stronie czynnej, np. wyjechał, odpowiedział, 
szedł, opiekował się. 

 

 W zdaniu czasownik pełni funkcję orzeczenia. 

 



 
  

Czasowniki kłopotliwe 

 Niektóre czasowniki odmieniają się nieregularnie i 
zastawiają na nas pułapki językowe. 

 Trudności w ich poprawnym stosowaniu wynikają 
często z braku jednoznacznych reguł odmiany. 

 Odmianę tych czasowników trzeba zapamiętać. 

 Czasowniki umieć, rozumieć w 1.osobie liczby 
pojedynczej mają końcówkę – em,    a w 3 osobie 
liczby mnogiej rozbudowany temat, np. umiem, 
rozumiem, umieją, rozumieją.  

 



 Czasownik śmieć odmienia się podobnie, np. śmiem, 
śmiesz, ale w 3. osobie liczby mnogiej ma dwie 
poprawne formy: śmią albo śmieją. 

 

 Czasownik potrafić w odniesieniu do czasu przyszłego 
przyjmuje formy: będę umiał, będę umiała. 
Niepoprawne są formy: będę potrafił, będę potrafiła. 

 Czasowniki lubić, polubić przyjmują  formy:  

    lubiłam, lubię, polubię 

    polubiłam,   polubię 

   lubili/ lubiły, lubią, polubią   

 



 W czasownikach zakończonych w bezokoliczniku na 
– ąć piszemy – ą lub –ę, chociaż w wymowie słyszymy 
–o lub – e, np. wziąłem, kopnąłem, zacząłem, wzięłaś, 
zaczęłaś, stanęli, zaczęli. 

 

 Odmiana czasownika iść zależy od użytego rodzaju 
gramatycznego. Rażącym błędem językowym jest 
posługiwanie się formami męskimi szłem, szłeś 
zamiast szedłem, szedłeś utworzonymi mechanicznie 
przez analogię do form rodzaju żeńskiego szłam, 
szłaś. 

 



 UWAGA ORTOGRAFICZNA 

  Należy pamiętać, że partykułę „nie” 
z czasownikami piszemy zawsze oddzielnie, 
niezależnie od tego, w jakim czasie jest 
opisywana dana czynność, np.: 

 Nie posprzątałam swojego pokoju (czas przeszły). 

 Nie uczę się gry na fortepianie (czas teraźniejszy). 

 Nie będę piec babki na święta (czas przyszły 

 Wyjątki: niedowidzieć (słabo widzieć), 
niedomagać (chorować), niedosłyszeć (słabo 
słyszeć).  
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Rzeczownik Czasownik Ciąg dalszy 
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