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dr Beata Katarzyna Jędryka 

nr bezokolicznik w języku polskim przypadek w języku polskim  przypadek w języku ukraińskim 

1. brać się  (do czego?) dopełniacz biernik, dopełniacz, bezokolicznik 

2. chować się ( przed kim/ czym?) narzędnik dopełniacz 

3. cierpieć ( na co?) biernik dopełniacz 

4. domyślać się (czego?) dopełniacz biernik 

5. dowiadywać się (czego?) dopełniacz biernik, dopełniacz 

6. dzwonić (do kogo?) dopełniacz dopełniacz, celownik 

7. głosować ( na kogo/co?) biernik (za) biernik 

8. korzystać (z czego?) dopełniacz narzędnik, dopełniacz 

9. myśleć (o kim/czym?) miejscownik biernik 

10. należeć (do kogo/ czego?) dopełniacz celownik 

11. odmawiać (czego?)  dopełniacz miejscownik 

12. poszukiwać (kogo/ czego?)  dopełniacz biernik 

13. pozwalać (na co?) biernik biernik, bezokolicznik 

14. pracować (jako kto?)  miejscownik narzędnik 

15. protestować (przeciwko 

komu/czemu?)  

celownik dopełniacz 

16. przebierać się (za kogo/co?) biernik narzędnik 

17. przekonywać (o czym? do czego?)  miejscownik, dopełniacz miejscownik, bezokolicznik 

18. przyglądać się (komu/ czemu?)  celownik dopełniacz, celownik  

19. przyznawać się (do czego?) dopełniacz miejscownik 

20. radzić się (kogo?) dopełniacz narzędnik 

21. słuchać (kogo/ czego?)  dopełniacz biernik 

22. specjalizować się (w czym?) miejscownik miejscownik, dopełniacz 

23. stosować się (do czego?) dopełniacz dopełniacz 

24. strzec (kogo/ czego?) dopełniacz biernik, dopełniacz 

25. szukać (kogo/ czego?) dopełniacz biernik, dopełniacz 

26. uczyć się (czego?) dopełniacz biernik 

27. umierać (na co?) biernik dopełniacz 

28. używać (czego?) dopełniacz biernik, dopełniacz 

29. zabierać (komu/ czemu?)  celownik dopełniacz 

30. zabraniać (czego?)  dopełniacz biernik, bezokolicznik 

31. zakochiwać się (w kim/ czym?) miejscownik biernik 

32. żenić się (z kim?) narzędnik miejscownik, narzędnik 

 

Tabela nr.1. Rekcja wybranych czasowników polskich i ich odpowiedników w języku ukraińskim. 
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