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            ОDMIANA PRZYMIOTNIKÓW - СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

  

            W języku rosyjskim są dwie deklinacje przymiotników: twardotematowa i 
miękkotematowa . 

  

odmiana twardotematowa  

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. быстр-ый быстр-ая быстр-ое быстр-ые 
D. быстр-ого быстр-ой быстр-ого быстр-ых 
C. быстр-ому быстр-ой быстр-ому быстр-ым 
B. быстр-ый(ого) быстр-ую быстр-ое быстр-ые(ых) 
N. быстр-ым быстр-ой быстр-ым быстр-ыми 
Msc. быстр-ом быстр-ой быстр-ом быстр-ых 

 
 

odmiana miękkotematowa 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. нижн-ий нижн-яя нижн-ее нижн-ие 
D. нижн-его нижн-ей нижн-его нижн-их 
C. нижн-ему нижн-ей нижн-ему нижн-им 
B. нижн-ий(его) нижн-юю нижн-ее нижн-ие(их) 
N. нижн-им нижн-ей нижн-им нижн-ими 
Msc. нижн-ем нижн-ей нижн-ем нижн-их 

  

            TEMAT na -ц 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. куц-ый куц-ая куц-ее куц-ые 
D. куц-его куц-ей куц-его куц-ых 
C. куц-ему куц-ей куц-ему куц-ым 
B. куц-ый(его) куц-ую куц-ее(его) куц-ые(ых) 
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N. куц-ым куц-ей куц-ым куц-ыми 
Msc. куц-ем куц-ей куц-ем куц-ых 

  

            TEMAT na -ш, -щ, -ч, - ж 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. свеж-ий свеж-ая свеж-ий свеж-ие 
D. свеж-его свеж-ей свеж-его свеж-их 
C. свеж-ему свеж-ей свеж-ему свеж-им 
B. свеж-ий(его) свеж-ую свеж-ий(его) свеж-ие(их) 
N. свеж-им свеж-ей свеж-им свеж-ими 
Msc. свеж-ем свеж-ей свеж-ем свеж-их 

  

            TEMAT na -к, -г, -х 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. громк-ий громк-ая громк-ое громк-ие 
D. громк-ого громк-ой громк-ого громк-их 
C. громк-ому громк-ой громк-ому громк-им 
B. громк-ий(ого) громк-ую громк-ий(ого) громк-ие(их) 
N. громк-им громк-ой громк-им громк-ими 
Msc. громк-ом громк-ой громк-ом громк-их 

  

            AKCENTOWANA KOŃCÓWKA -ой 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. больш-ой больш-ая больш-ое больш-ие 
D. больш-ого больш-ой больш-ого больш-их 
C. больш-ому больш-ой больш-ому больш-им 
B. больш-ой(ого) больш-ую больш-ое(ого) больш-ие(их) 
N. больш-им больш-ой больш-им больш-ими 
Msc. больш-ом больш-ой больш-ом больш-их 
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            ODMIANA PRZYMIOTNIKÓW DZIERśAWCZYCH - СКЛОНЕНИЕ 
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. волч-ий волч-ья волч-ье волч-ьи 
D. волч-ьего волч-ьей волч-ьего волч-ьих 
C. волч-ьему волч-ьей волч-ьему волч-ьим 
B. волч-ий волч-ью волч-ье волч-ьи(ьих) 
N. волч-ьим волч-ьей волч-ьим волч-ьими 
Msc. волч-ьем волч-ьей волч-ьем волч-ьих 

  
 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 
rodzaj męski rodzaj Ŝeński rodzaj nijaki dla wszystkich rodzajów 

M. отцов отцов-а отцов-о отцов-ы 
D. отцов-а отцов-ой отцов-а отцов-ых 
C. отцов-у отцов-ой отцов-у отцов-ым 
B. отцов отцов-у отцов отцов-ы(ых) 
N. отцов-ым отцов-ой отцов-ым отцов-ыми 
Msc. отцов-ом отцов-ой отцов-ом отцов-ых 

  

            STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЁН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

             

            W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych, podobnie jak w języku 
polskim tworzy 3 stopnie: równy, wy Ŝszy i najwy Ŝszy . Stopniowanie posiada dwie formy: 
odmienn ą i nieodmienn ą. 

             

            Stopie ń wyŜszy - Сравнительная степень 

            I. Stopień wyŜszy formy opisowej odmiennej tworzymy przez dodanie do stopnia 
równego przymiotnika wyrazu более lub менее.  
            Kilka przymiotników tworzy stopień wyŜszy nieregularnie:  

            большой, -ая, -ое < больший, -ая, -ее   

            высокий, -ая, -ое < высший, -ая, -ее 
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            малый, -ая, -ое < меньший, -ая, -ее 

            низкий, -ая, -ое < низший, -ая, -ее 

            плохой, -ая, -ое < худший, -ая, -ее 

            хороший, -ая, -ое < лучший, -ая, -ее. 

            UWAGA! Forma odmienna na -ший - больший, меньший, лучший, высший, 
низший - moŜe mieć takŜe znaczenie stopnia najwyŜszego. 

            II. Stopień wyŜszy formy nieodmiennej tworzymy przez dodanie do tematu 
przymiotnika w stopniu równym przyrostka -ee (-eй), np.: умный < умнее (умней), 
быстрый < быстрее (быстрей). Przyrostek -ей występuje tylko w mowie potocznej. 

            Od niektórych przymiotników дружеский, деловой, боевой, робкий, гордый, 
усталый stopień wyŜszy tworzymy tylko w formie opisowej, np.: более/менее деловой, 
более/менее гордый. 

            

            Stopie ń najwy Ŝszy - Превосходная степень 

            I. Stopień najwyŜszy formy odmiennej tworzymy: 

a) przez dodanie do przymiotnika w stopniu równym wyrazu самый, самая, самое, np.: 
самый красивый, самая умная, самое старое; 

b) prze dodawanie do tematu przymiotnika w stopniu równym przedrostka -ейш i końcówki 
przymiotnikowej, np.: новый, -ая, -ое < нов-ейш-ий, -ая, -ее,  худой, -ая, -ое < худ-
ейш-ий, -ая, -ее. 

            II. Stopień najwyŜszy formy nieodmiennej tworzymy przez dodanie do przymiotnika w 
stopniu wyŜszym formy nieodmiennej wyrazu всех, który stawia się zazwyczaj po 
przymiotniku, np.: быстрее < быстрее всех,  умнее < умнее всех. 

            III. Do niektórych przymiotników w stopniu najwyŜszym - najczęściej utworzonych 
przy pomocy przyrostka -ш -  dodajemy przedrostek наи-:наилучший, наихудший, 
наивысший, наименьший.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


