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I. Uzupełnij zdania rzeczownikami
w formie żeńskiej, według wzoru.  

1. Prokuratorka rozmawiała z __________.   (adwokat) 
2. Prognozy ____________ miały duży wpływ na działania przedsię-
biorstwa.   (analityk) 
3. Przyniesiono _______________ komplet krzeseł z końca XIX wie-
ku.   (antykwariusz) vv
4. Do_____________ przyszli mieszkańcy.   (sołtys) 
5. Wezwano ____________ do pomocy przy operacji.   (chirurg) 
6. _____________ pracowała nad układem tanecznym.   (choreo-
graf) 
7. _________ weszła do sali wykładowej.   (doktor) 
8. ___________ otoczyły prezesa.   (doradca) 
9. Żołnierki miały o swoich _____________ dobre zdanie.    (dowód-
ca) 
10. Pracownicy podziękowali __________ za podwyżki.   (dyrektor) 
11. Przemówienie __________ było bardzo długie.   (dziekan) 
12. Polityk uciekał przed kilkoma _____________ przez trawnik, 
lecz one mimo to, dogoniły go za barakiem.   (dziennikarz) 
13. Zbyt mało _________  jest zapraszanych do mediów.   (ekspert) 
14. Poproszono _____________ o wymianę instalacji.   (fachowiec) 
15. Prace __________ leżały na wystawie zakładu.   (grawer) 
16. Wezwano na pomoc ______________.   (informatyk) 
17. Przyniesiono _______________ dużo książek.   (introligator) 
18. Sfilmowano jak ___________ wyskakuje z samochodu spadają-
cego w przepaść.   (kaskader) 
19. Skończyło się już zebranie zwołane przez _____________.   (kie-
rownik) 
20. Policja przyjechała na wezwanie ____________.   (komornik) 
21. Pacjent pozwolił ____________ zajrzeć mu do ucha. (laryngolog) 
22. Widziano _____________ jadącą wózkiem widłowym.   (magazy-
nier) 
23. Czeska kolarka została ___________ świata, co zdziwiło japoń-
ską pływaczkę.   (mistrz) 

Na statku nie było admirałki.   (admirał)
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24. Zaproszono _____________ do programu telewizyjnego.   (na-
ukowiec) 
25. Zlecono ____________ przygotowanie aktu własności.   (nota-
riusz) 
26. Po nabożeństwie wierni podeszli do _________.   (pastor) 
27. Dwie ___________ patrolowały ulice.   (policjant) 
28. Trzy ____________ opracowywały program do analiz laborato-
ryjnych.   (programista) 
29. Tego dnia wiele _________ przyjechało sprzedać zboże.   (rolnik) 
30. ________ wyciągnęły sieci.   (rybak)  
31. ___________ bieliła jabłonki.   (sadownik) 
32. _________ wystawiły swoje produkty na targu.   (serowar) 
33. Zbudowanie stołów i komody zlecono lokalnej _________.   (sto-
larz) 
34. Do pożaru wezwano zastęp ___________.   (strażak) 
35. __________ nie było na zajęciach WF z powodu kontuzji.   (sze-
regowy) 
36. Klientka poprosiła ___________ o przygotowanie projektu tatu-
ażu.   (tatuażysta) 
37. Studenci czekali na przybycie _____________.   (wykładowca) 
38. Strzelnica była zajęta przez oddział __________.   (żołnierz)
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II. Znajdź wszystkie (8) nazwy żeńskie
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JEDNA TRZY OSIEM
1 adiunkt
2 astrolog
3 bednarz
4 budowniczy
5 dentysta dentystka dentystki dentystek
6 doradca
7 dowódca
8 elektryk
9 ginekolog
10 filozof
11 frezer
12 generał
13 goniec
14 hutnik
15 inspektor
16 chemik
17 inżynier
18 językoznawca
19 kapitan
20 kompozytor
21 legislator
22 major
23 mechanik
24 młynarz
25 pedagog
26 poborca

III. Utwórz liczbę pojedynczą i mnogą
od podanych nazw, pasującą do liczebni-
ka, według wzoru
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JEDNA TRZY OSIEM
27 prezes
28 prokurator
29 pszczelarz
30 rycerz
31 spawacz
32 sternik
33 strażak
34 windykator
35 zarządca
36 zawiadowca

IV. Uzupełnij zdania tworząc formę żeńską 
(w odpowiednim przypadku i liczbie)
od podanego rzeczownika, według wzoru

1. AKROBATA
Akrobatka nie trenowała wczoraj. 
Na sali gimnastycznej nie ma ___________.
Trener przyniósł ___________ talk, lecz ona nie przyszła na trening.
Widziano ___________ na balu w czwartek.
Czy ktoś poszedł z ___________ na łąkę? 
Wszyscy mówią o tej wspaniałej ___________.

Akrobatki przyszły na ćwiczenia,
dlatego trenerzy nie szukali ___________.
Fotografki robiły zdjęcia ___________, 
chciały jak najlepiej uwiecznić ___________.
Po treningu rozmawiali z ___________, 
opowiadały, co zamierzają napisać o ___________.

2. DAWCA
____________ szpiku weszła do szpitala.
Czekano na przybycie ____________.
Podano _____________ dokumenty do wypełnienia,



8

po czym zaprowadzono _____________ na odpowiedni oddział.
Lekarz długo rozmawiał z ___________.
Informację o ___________ przekazano biorczyni telefonicznie.

_____________ przyszły oddać krew.
Obecność _____________ jest zawsze pożądana.
Podano _____________ czekoladę.
Zaprowadzono _____________ do sali.
Pielęgniarze rozmawiali z __________.
Powiedzieli o _____________ lekarzowi dyżurnemu.

3. HODOWCA
_______________ miała strusie.
Strusie nie bały się ____________.
Przyglądały się _______________ z nadzieją na przekąskę.
Widziały _______________, jak idzie trzymając coś w ręku.
Dobrze im się żyło z _______________, często rozmawiały o 
_______________.

_______________ spotkały się aby omówić dalsze działania.
Rozmowa _______________ była bardzo ważna dla sprawy.
Mężowie naszykowali _______________ obiad, aby nie musiały 
odrywać się od pracy.
Obserwowali _______________ z sąsiedniego pokoju.
Nie rozmawiali z _______________, aby im nie przeszkadzać.
Nie powiedzieli o _______________ i ich spotkaniu nikomu.

4. KOMINIARZ
______________ przyszła na kontrolę.
Spodziewano się _____________, gdyż powieszono ogłoszenia.
Otworzono drzwi ______________.
Wpuszczono ______________ do środka.
Mieszkaniec chwilę rozmawiał z ______________,
zanim przekazał wiadomość o _____________ swojej sąsiadce.

______________ weszły na dach.
Z dołu nie było widać ______________.
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Z okien sąsiedniego domu przyglądano się ______________.
Na ______________ bardzo świeciło słońce.
Razem z ______________ na dachu był kot.
Wiadomość o ______________ rozeszła się szybko.

5. LEKARZ
____________ przyszła do pracy po urlopie.
Przez tydzień nie było ____________ w pracy.
Recepcjonista przyniósł ____________ całą jej korespondencję.
Przy okazji poinformował ____________, że dzwoniła jej koleżanka 
żołnierka, która chciała porozmawiać z ____________ jak najszyb-
ciej.
Pacjenci już wiedzieli o ____________ i jej powrocie z urlopu.

____________ zebrały się w sali konferencyjnej.
Zamknięto drzwi aby nikt nie słyszał rozmowy ____________.
Zanim weszły do sali salowy podejrzliwie przyglądał się 
____________.
Przez krótką chwilę jeszcze słyszał _____________.
Zastanawiał się czy ktoś jest z ____________ w zamkniętym pokoju.
Powiedział o ____________ sprzątaczowi. 

6. MONARCHA
Obecna _______________ została koronowana w środę.
Dzień po uroczystości długo szukano _____________ w pałacu.
Przyniesiono _______________ posiłek i strój.
Pokojowe mówiły, że widziały _______________ w towarzystwie jed-
nego z urzędników.
Zastanawiały się, co on robił z _____________ w odległej wieży.
Lordowie mówili o _______________, że zapewne dąży do wywołania 
wojny.

_______________ spotkały się potajemnie.
Nikt nie śledził ______________.
Nikt nie przysłuchiwał się ________________.
Żołnierki, które przywiozły _______________, szybko oddaliły się.
Nikt inny nie spotkał się tego dnia z _________________.
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Żołnierki miały zakaz rozmawiać o _________________.

7. MOTORNICZY
_______________ ruszyła z zajezdni.
Podróżny podszedł do _______________ aby kupić bilet.
Przy okazji powiedział ________________, że jest mu zimno.
Zaskoczył _______________ tym stwierdzeniem, ponieważ włączyła 
ogrzewanie.
W trakcie rozmowy z _______________ podrapał się po głowie.
Pomyślał o _______________, że jest bardzo skupiona na pracy, 
a za mało na nim.

_______________ zapisały się do biblioteki.
Książki dla _______________ były już naszykowane.
Bibliotekarz podał je _______________.
Zaprosił _______________ do czytelni.
Idąc z _______________, przy okazji opowiedział o przeciekającym 
dachu biblioteki.
Słyszał o _______________, jako o kobietach zaangażowanych
w sprawy miasta.

8. PILOT
____________ bardzo lubiła latać Albatrosem D.II.
Koledzy nie dziwili się opinii ____________.
Synchronizowane karabiny maszynowe IMG 08 odpowiadały 
____________.
____________ cieszyła zwiększona widoczność z kabiny.
Dowódczyni rozmawiała z _____________ o testach samolotu 
w walce.
Inni piloci i pilotki rozmawiali o ____________ i jej zadaniu.

W składzie eskadry były tylko ____________.
Nikt nie wątpił w umiejętności ____________,
dlatego powierzono ____________ zadanie zniszczenia bazy wroga.
Wysyłając ____________ na taką misję dowódcy mieli pewność,
że wróg nie będzie miał łatwej przeprawy z ____________.
Wcześniej długo rozmawiali o ___________ analizując ich kompe-
tencje.
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9. RATOWNIK
________________ medyczna jechała karetką na sygnale.
Przez cały zeszły tydzień nie było ________________ w pracy, ponie-
waż miała urlop.
Poszkodowany przyglądał się ________________ w skupieniu.
Poprosił ________________ o opatrzenie nogi.
Kierowca ambulansu nie mógł doczekać się rozmowy
z ________________.
W oczekiwaniu na spotkanie myślał o ________________.

________________ dostały nowy ambulans.
Część ________________ z jednostki jest nieobecna, ponieważ po-
jechały na szkolenie. Pozostałym ________________ przydzielono 
więcej godzin pracy.
Do karambolu wysłano między innymi ________________ z nowej 
karetki.
Strażaczki udzielały pomocy poszkodowanym, razem 
z ________________.
Informacja o nadjeżdżających ________________ została przekaza-
na przez radio.

10. SZEF
____________ rządzi.
Niektórzy boją się ____________.
____________ można zadawać pytania.
____________ najczęściej widuje się w gabinecie.
Wszystko ustala się z _____________.
O ____________ się nie plotkuje.

_____________ są czasami miłe.
Nie trzeba się bać ____________.
____________ czasami można zaufać.
Czasami można lubić _____________.
Niektórzy lubią rozmawiać z ____________.
Od czasu do czasu można opowiedzieć o ____________.
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11. TAKSÓWKARZ
________________ złapała gumę.
Nie był to problem dla ________________, gdyż miała koło zapaso-
we.
________________ udało się zatrzymać w dogodnym miejscu.
Traktorzystka obserwowała ________________ przez chwilę. 
Podeszła aby porozmawiać z ________________.
Dyspozytorka otrzymała informację o ________________ i jej pro-
blemie.

________________ czekały na klientów.
Na postoju było kilka ________________.
Upał przeszkadzał ________________.
Słońce przypiekało ________________.
Oby nic złego nie stało się z ________________.
Dyspozytorka z troską myślała o ________________.

12. TWÓRCA
______________ weszła do sklepu.
Spodziewano się tam ______________.
Wyjęto wielki kawał metalu i pokazano ______________.
Zaproszono ______________ do kasy, 
rozmawiając z ______________ o najnowszych spawarkach.
Kasjer powiedział o ______________ właścicielowi sklepu.

______________ spotkały się na targach sztuki.
Przygotowano stanowiska dla ______________,
pokazano ______________ gdzie ustawić dzieła.
Poproszono ______________ o ustawienie się do zdjęć.
Warsztaty rękodzieła z ______________ były głównym punktem 
programu targów.
Pisano o ______________ w materiałach promocyjnych.

13. WYCHOWAWCA
__________________, nauczycielka biologii, weszła do klasy.
Uczniowie i uczennice nie spodziewali się __________________, gdyż 
miała być matma. Przyglądali się ___________________ 
z niepokojem.
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Przed lekcją widzieli __________________ jak rozmawia z dyrektor-
ką.
Do tej pory relacje klasy z __________________ były dobre. Klasa 
pozytywnie myślała o __________________.

___________________po naradzie rozeszły się do swoich klas.
Dyrektorka wiedziała, że uczniowie i uczennice będą zaskoczeni 
wkroczeniem __________________ do klas.
Powierzyła __________________ delikatne zadanie.
Uprzednio przygotowała __________________ do jego wykonania.
Wiedziała, że musi poprowadzić tę sprawę razem 
z ____________________, aby osiągnąć efekt. Poinformowała 
o ___________________i ich zadaniu innych nauczycieli.

14. WYDAWCA
_______________ postanowiła osobiście nadzorować proces po-
wstawania publikacji. Pracownicy dzwonili do _______________ 
z prośbą o pomoc.
Podziękowali _______________ za wsparcie.
_______________ interesowało, czy uda się dotrzymać terminów.
Z osobiście zaangażowaną _______________ praca szła szybciej.
O _______________ bardzo ciepło myślał miejscowy parkingowy.

_______________ spotkały się na targach książki.
Przygotowano dla _______________ identyfikatory.
Pokazano _______________, z kim mogą porozmawiać.
Widziano _______________ podczas narad.
Redaktor rozmawiał  z _______________.
Niedawno czytał artykuł o _______________.
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V. Rozwiąż krzyżówkę, poznaj hasło
 

Poziomo  
1 - projektuje, szyje odzież na miarę, w Narzędniku 
2 - montuje rury pod umywalką, w Miejscowniku 
3 - pilnuje wjazdu do bazy, w Dopełniaczu 
 
Pionowo 
4 - włada ludem, w Dopełniaczu 
5 - gasi pożary, w Narzędniku 
6 - wykuwa podkowy, w Bierniku 
7 - kieruje zespołem ludzi, w Miejscowniku 
8 - robi napisy na pierścionku, w Celowniku 
9 - odpowiedzialna za kostiumy sceniczne, w Mianowniku

HASŁO: ................................................................................
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VI. Utwóż formy żeńskie od podanych 
słów, rozwiąż krzyżówkę, poznaj hasło

1. drukarz - … 
2. radca - …
3. alpinista - …
4. jubiler - …
5. pułkownik - …
6. murarz - …
7. rzecznik - …

8. hodowca - …
9. pedagog - …
10. kierowca - …
11. szofer - …
12. motorniczy - …
13. skoczek - …
14. teolog - ...

HASŁO: ................................................
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VII. Rozwiąż krzyżówkę, poznaj hasło

H
A

SŁ
O

: .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
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1. adwokatką
2. analityczki
3. antykwariuszce
4. sołtyski
5. chirurginię/chirurżkę/chirurgiczkę
6. choreografka
7. doktorka/doktora
8. doradczynie
9. dowódczyniach
10. dyrektorce
11. dziekanki
12. dziennikarkami
13. ekspertek
14. fachowczynię
15. grawerki
16. informatyczkę
17. introligatorce
18. kaskaderka
19. kierowniczkę

20. komorniczki
21. laryngolożce
22. magazynierkę
23. mistrzynią
24. naukowczynię
25. notariuszce
26. pastorki
27. policjantki
28. programistki
29. rolniczek
30. rybaczki
31. sadowniczka
32. serowarki
33. stolarce
34. strażaczek
35. szeregowej
36. tatuażystkę
37. wykładowczyni
38. żołnierek

I.

II.

III.

1M - kaskaderka (pion)
2B - mimka (pion)
5C - biegła (poziom)
7E - majorka (poziom)
7H - ortopedka (pion)

7L - inspektorka (pion)
14C - drwalka (poziom)
16D - sterniczka (poziom)

jedna trzy osiem
1 adiunktka adiunktki adiunktek
2 astrolożka astrolożki astrolożek
3 bednarka bednarki bednarek
4 budownicza budownicze budowniczych
5 dentystka dentystki dentystek
6 doradczyni doradczynie doradczyń
7 dowódczyni dowódczynie dowódczyń
8 elektryczka elektryczki elektryczek
9 ginekolożka ginekolożki ginekolożek
10 filozofka filozofki filozofek
11 frezerka frezerki frezerek



20

12 generałka generałki generałek
13 gończyni gończynie gończyń
14 hutniczka hutniczki hutniczek
15 inspektorka inspektorki inspektorek
16 chemiczka chemiczki chemiczek
17 inżynierka inżynierki inżynierek
18 językoznawczyni językoznawczynie językoznawczyń
19 kapitanka kapitanki kapitanek
20 kompozytorka kompozytorki kompozytorek
21 legislatorka legislatorki legislatorek
22 majorka majorki majorek
23 mechaniczka mechaniczki mechaniczek
24 młynarka młynarki młynarek
25 pedagożka pedagożki pedagożek
26 poborczyni poborczynie poborczyń
27 prezeska prezeski prezesek
28 prokuratorka prokuratorki prokuratorek
29 pszczelarka pszczelarki pszczelarek
30 rycerka rycerki rycerek
31 spawaczka spawaczki spawaczek
32 sterniczka sterniczki sterniczek
33 strażaczka strażaczki strażaczek
34 windykatorka windykatorki windykatorek
35 zarządczyni zarządczynie zarządczyń
36 zawiadowczyni zawiadowczynie zawiadowczyń

IV
1. akrobatka
akrobatki
akrobatce
akrobatkę
akrobatką
akrobatce
akrobatki
akrobatek
akrobatkom
akrobatki
akrobatkami

akrobatkach

2. dawczyni
dawczyni
dawczyni
dawczynię
dawczynią
dawczyni
dawczynie
dawczyń
dawczyniom

dawczynie
dawczyniami
dawczyniach

3.hodowczyni
hodowczyni
hodowczyni
hodowczynię
hodowczynią
hodowczyni
hodowczynie

hodowczyń
hodowczyniom
hodowczynie
hodowczyniami
hodowczyniach

4. kominiarka
kominiarki
kominiarce
kominiarkę
kominiarką
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kominiarce
kominiarki
kominiarek
kominiarkom
kominiarki
kominiarkami
kominiarkach

5. lekarka 
lekarki
lekarce 
lekarkę 
lekarką
lekarce
lekarki
lekarek
lekarkom
lekarki
lekarkami
lekarkach

6. monarchini
monarchini
monarchini
monarchinię
monarchinią
monarchini
monarchinie
monarchiń
monarchiniom
monarchinie
monarchiniami
monarchiniach

7. motornicza
motorniczej
motorniczej
motorniczą
motorniczą
motorniczej
motornicze
motorniczych
motorniczym
motornicze
motorniczymi
motorniczych

8. pilotka
pilotki
pilotce
pilotkę
pilotką
pilotce
pilotki
pilotek
pilotkom

pilotki
pilotkami
pilotkach

9. ratowniczka
ratowniczki
ratowniczce
ratowniczkę
ratowniczką
ratowniczce
ratowniczki
ratowniczek
ratowniczkom
ratowniczki
ratowniczkami
ratowniczkach

10. szefowa
szefowej
szefowej
szefową
szefową
szefowej
szefowe
szefowych
szefowym
szefowe
szefowymi
szefowych

11. taksówkarka
taksówkarki
taksówkarce
taksówkarkę
taksówkarką
taksówkarce
taksówkarki
taksówkarek
taksówkarkom
taksówkarki
taksówkarkami
taksówkarkach

12. twórczyni
twórczyni
twórczyni
twórczynię
twórczynią
twórczyni
twórczynie
twórczyń
twórczyniom
twórczynie
twórczyniami
twórczyniach

13. wychowawczyni
wychowawczyni
wychowawczyni
wychowawczynię
wychowawczynią
wychowawczyni
wychowawczynie
wychowawczyń
wychowawczyniom
wychowawczynie
wychowawczyniami
wychowawczyniach

14. wydawczyni
wydawczyni
wydawczyni
wydawczynię
wydawczynią
wydawczyni
wydawczynie
wydawczyń
wydawczyniom
wydawczynie
wydawczyniami
wydawczyniach
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1. drukarka
2. radczyni
3. alpinistka
4. jubilerka

5. pułkowniczka
6. murarka
7. rzeczniczka
8. hodowczyni

9. pedagożka
10. kierowczyni
11. szoferka
12. motornicza

13. skoczkini
14. teolożka

hasło: dziewuchowanie

V

VI

VII

1. krawczynią
2. hydrauliczce
3. wartowniczki
4. władczyni
5. strażaczką

6. kowalkę
7. szefowej
8. grawerce
9. garderobiana

PIONOWO
3. strzałowa
4. astronautka
6. posłanka
7. myśliwa
8. analityczka
11. twórczyni
12. mikrobiolożka
14. zegarmistrzyni

POZIOMO:
1. sołtyska
2. sztangistka
5. dziekanka
9. laborantka
10. dróżniczka
13. oficerka

hasło: kobiety są silne

hasło: siostry



Sfinansowano ze środków zadania Miejski Program Mikrograntów 
współfinansowanego ze środków Miasta Łodzi realizowanego przez 
Centrum OPUS

DTP
Agnieszka Gralak

kontakt@lodzkiedziewuchy. org.pl

http://opus.org.pl/
https://www.facebook.com/lodzkiedziewuchy/
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