
omówieŃe form prz1padków I deklinacji

I d€klinacja

Ltczba pojedyncra

- Rzeczowniki twa]dotematowe (oprócz zakończoBych na I, K, x' rrl, x)
w dopełniaczu 1'p' mają końcówkę 't'l; miękkotematowe i zal{ończone
na Ę Ę x, !rl' x mają końcówkę -ł

- w ce]owniku i miejscownjku rzeczowniki mają końcówkę .ć
wyjątek stanowią rzeczowniki z tematem zakońcfonym na 1l typu

cTaEqrl' (tab' str. 36). które mają końcówkę -u np.: o mo'e' o AeBoiIKe'
o <}M.e, ale o cTar{Ęfil, 06 apMllll' o JIexułI'
- W narzędniku 1.p' źeczowdki twardotematowe mają końcówkę .oii

(uII(oIoź)
- Rzeczowniki miękkotematowe Tnają końcówkę -eił, jeśli akcent

pada na temat (6ipeił) i -óił' jeś]i akcent pada na końcówkę
(3eMnóż)
Rzeczowniki o temacie zakończonym na Ą q' tll' lll) q w naifędniku
mają końcówkę -oli, jeś]i akcent pada na końcówkę, lub .eń, jeśli
a&cent pada na temat (patrz str. 33).

Liczba mnoga

- Dopełniacz I deklinacji nie ma końcówek (podobnie jak w języku
po]skim Iłofń - Hor, pyń pyK

Jeśli w zakończeniach zbiegają się dwie spółgłoski. |o mięizy nimi
występują ruchornę ,'o'' lub ,,ę''

OBIIA OBCII! cKa3Ka c(a3oĄ
3eMtt 3eMerB )"IKa - yTo(

ale napra - napT qepTa rrepT
ruchome ',o'' po spółgłoskach twardych (z w}'jątkiem Ą nr), ruchome

,,e'' po spółgłoskach miękkich i x, u
JIOXI(a - J1O)I{eK Ak COCr]a COCeH, BeCHa - BeCeH

od Źeczo*nika cecTpa dopelniacz 1.m' cecTóp
- Rzeczowniki zakończone w mianowniku l-p. na nieakcentowane -lr'

popż€dzone samogłoską w dopełniaczu ]'fin' kończą się na miękką
spółgłoskę
wn,g - HĄHb
t6ror1r - r6noEB



Rzeczowniki za]<ończone w mianowniku I'p' na nieakcentowanę
.E, z poprzedzająqą sPółgloską mają końcowe H lwfu.de w dopęłniaczu

neclłJl - fleceH,

6acE - 6{ceE,
qepelrHt qepeueE,
CNAJTBIUI - CIIaJ'iEH

Zapamiętaj tvyjątki:
E 6apBrujHr oapHUleHB

A.A X\,.'*ł' IśrxoIlB
-

aepeBnr - lepeBeHB
Narzędnik l'mn' .aMłJ .'M': xe]lul!l!!@!ł H'II!!44' alę IeTBMll.

Deklinacja II
(Bropoe cruronenue)

odmiana rzeczowników rodzaju męskiego na twardą i miękką spółgłoskę
oraz na -ii i rodzaju nijakiego na .o' 'e, e (]łe)

oDMIANA RZECZoWNIKÓW RoDZAJU I.ĘSKIEGo NA TWARDĄ
I \,TĘKKĄ sPóŁGŁosKĘ oRĄZ NA .ń

PŻypadłi

M.
D,
c_
B .
N.
Msc.

3aBóA.y

xoE er't
o I(oH.ó

auToMo6ń'IL
a'ToMo6ńrl.eM
06 aBToMo6ń[.e

rcpóii

repó.lo
rePó'
rcPó'eM
o rcpó.e

rvry3et
MFćj
My3ć.to
MfBć;i
Mf'3Ć cM
o MFć'e

Przypadki

M,
D.
c.
B ,
N.
Msc.

aBToMoftżn.en
N!!ć.I1
N,Iy3ć.eB

My?ó'fi
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Uvagal
.a
ll

Rzeczowniki o temstach zakończonych na x' lll' q'

i u odmieniają się według wzoru 3aBóA' z wyjąlkiem narzędnika

l poj '  i  dopelniac7J l  mn' w narlędn:ku | '  poi '  s).|ępuie

końcówka .ou' jeżę]i akcent pada na końcówkę i .eM' jeżeli

akcent pada na temat, np': HoxóM' oTqóM, ToBńpI leMJ

nńnbueM. w dopelniffZu |' mn rzeclo\'n|ki o lemacie na łi. m.
q' u maja Zavs7e końcdwkę.er. a rzec, 'ourił i  o lemac|ę ra

I mają końcówkę .oB' jeżeli akcent pada na końcówkę i .eB jeśli

akcent pada na temat' np.i Bpaqóii' oTqóB, nónBq€B.

oDMIANA RZEcZowNIKów RoDZA]U MJAKIEGo NA .o' .e' .e

Przypadki Liczba poledyncza

M.
D.
c.
B .
N.
Msc.

cllóB.y

IIóJI.e
nón.'
nóJI.Io
nó'I'e

rI,1ńT}.e
rrrlóTB.'
ruńT!.ro
IulźTB.e

py'G-e
w"'i6.Ą
pyrn-Io
p}'łG.e
py(l oM
o $![{B-c

Plzypadki

M.
D.
c.
B.
N-
Msc.

cJroB-eMl'

rcn.ón
no11'ńM

IION.iMI,I

rlrlźT!'s

nrńTb.'M

p}DłG.-{
piĘ(.en
p}'rł.!.'M
p'xL'Ą
p]'(b-rMIr
o pixb-tx

oDMIANA MECzowNlKÓw RoDZAru iEŃsKIEGo NA 'I'I' I RoDZAru
MJAKIEGO NA .IlE

Przypadki

M.
D.
c.
B ,
N-
Msc.

cTóIrut,t.Ir
cTź}!q{.u
creEur.r-rc
cTźIIIu'en
o cTźmu'lt

3Ee\r,.Ą
3AóI'Ił.Io

3!órłr.eM
o 3Aźl{l'n



PŹyPadki

M.
D,
C.
B ,
N,
Msc.

cTńIIrn'ł

ornórłienie form przypadków tr deklinacji

l ' Nazwiska rosyjskie na -oB, .eB, -l'H odmieniają się jak rzecuowniki II
deldinacji zakończone na twaldą spółgłoskę, ale w narzędniku mają
pżymiotnikową końcówkę -BIM. Natomiast w liczbie mnogiej odmie'
niają się jak p|zymiotnik twaldotematowe (z wyjątkiem mianow
nika).

L.p. L. mn. L.p. L. mn.

M.
D.
c_
B .
N.

Msc.

IerpoB
Ilerpora
flerpoBy
IIerpoBa
fIerpoBLrM
o llerpoBe

IlerpoBBr
IerpoBBD{
flerpoBErM
flerpoBELx
nerpoBLrMr.t
o nerpoB (

Typ€IreB
TyPIeIIeBa
TypIeIłeBy
Typl€lłeBa
TYpreneBr,rM
o TYpreHeBe

TypreHeB6r
Typr€HeBl.fr
TYPIerteB!n!r
TypleIłeB!fr
TypreneBBrMx
o T!?reEeBrD(

2' Rfeczowniki r' męskiego w mianowniku liczby pojedynczej nie mają
końcówki-

w rzeczownikach o temacie zakończonym na grupę spólglosek
w mialowniku występuje ruchome ',e',, ,,o',, które zanika w pozostałych
przypadkach: KaMeEr, (aM!rt, orerl - oTIIa.
Uwaga! JeŹęli ? ruchome występuje w mianowniku przed .ń' to we

wszystkich przypadkach za,]eżnych piszemy rozdzielający znak
miękki np':
cotoBeE, cojloBlt, cotoB6to
MypaBei, NrypaBr,r, MlpaBBro

3. w dopetniaczu licfby pojeóynczej zazvłycza] jest końcówka .a (-').
Przy okreś]aniu części całoścj występuje końcówka Gy, .rc)
np.: }poxaił qa' a]e: BBI['IT! cTaKaH qa]o

MHofo caxapa ale| IaŁ'IorpaMM caxapy.
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4' w celowniku liczby pojedynczej występu]e końcówka .y Grc)'
w języku poIskim -o\ł'i (rzadziej -u)

CBIH - cLltły

6par - 6pary
orerl - oTqy
(apaH.qalll - KaPaHAa y
rocTB - rocrrc

5' w bierniku i' p. żeczowniki żywotne mają formę równą
dopcln|a. zowi' J nieżywolne mianovTLk'oq'i'

6' w narzędniku liczby poj. końcówki fzeczowników na x, q) . q'

U fależą od a]'cenlu

akc€nt na temacie - końcówka .ert

akcent na końówce _ końcówka .oM

Bpa\t Bpaqov raHlbrUr .ndHtrLloleM
Hox HoxoM cTdpox cTópoxev
konhuó - }ionhqóM nźneu najl6ueM

Samogłoska c w akcentowanej końcówce przechodzi w e
cJIoBapE o'IoBapćM

7' W mĘscowniku zazlvyczaj końcówka -e .

Niektóre Źeczowniki r' męskiego po pżyirrkach B, Lla pftybieftją

oboczną końcówkę f, -ń zalvwe akcentowaną.
Msc. ryI'TB B caAi roBoprrTB o cźne

B neci o nóce

Rzeczow ki na -łe, -tlż w miejscow ku mają końcówkę II
Msc' fe$tń - o rerł ,!' calłaTopltlt o caHaTopu[

3AaHUe - O 3AaHItli
Liczba mnoga

MIANOWNIK

l. Niektóre rzeczowni]d rodzaju męskiego przybjerają w mia-
nowniku l' mn. końcórvkę -ź, -ń (zawsze akcentowand zamiast typowej
BI. -lt.

Do najczęścjej używanych należą:
dapec alpecii rtar _ rrala
6eper _ 6ępęrd nov 4UMi
nćqep - Bęqepj J|ec lec.
ropo4 ropo,oa ftuejJ - noc3na
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narępb Jlafep'
aor(Top - aoKTopa

2' Niektóre Eeczowniki r' m

6par - oparbt
CHII - CBIHOBB'

apyr ,qpy3Bt
JlIlcT JrIłcTB'

EOMep HOMepa
y'{ńTenB - yllłTeni
MacTep MacTepa

i nijaldego przybierają końcówkę 'B':

Konóc Ko'IocB'
AćpeBo ,łepeBB{
IęBI'ó I{pBInL'
nepó nepL'r

3. Nieliczna grupa
fonny:

-  f  3 i6H (zebv)
3)b , ł6ua (t'r}6} )

7 Mexi (miech kowalski)
Mex

\ Mexa (Iulal
r qBerBr (kwiaw)

UBCT .! rIBeTa ((oloLfl

rzeczowników w nianowniku przybiera dwie

' ,1lłcTŃ (JrkuSze)
JTT,ICT

\ nItcTBrI (trscre)

',' Ńró6Bl (ch]ebv)
xJleo a

\ YIeOA (ZoOZa)

4. Nazwy istot mlodych z przyrcstkiem -oHox, -eHoK w liczbie mnogiej
występują z przyrostkiem .aTa .,ITa

MEABEXOHOK - MCABCXATA

rycćHo( rycślra
BoJFIo]łoI( - BoJIqaTa
Tfi|pćIłoK TurpĄTa
pe6eHo( - pe6.łTa
qBrnneHoK qBr','1iTailp.

5' Rfeczowniki r' męskiego zakończone w mianowniku na -aH..Ą
.)ąHuH pIfybjeńją końcówkę -e

rpar14ałńx .pó(4alre
ropoxaHr r - ropoxaEe
ceBeprHrn - ceBeprHe
BapmaB-łHlrg - Bap IaB'He
xpecrlixnrr KpecThńHe
Rodzaj nłaki
- końcówki .a, '': noI,I' o6JIaKa
- końcówka .lI: '{6nol(l, ynll' KoJ]eHIl
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