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Rodzaje rzeczowników.
W języku hiszpańskim rzeczowniki występują w rodzaju męskim i żeńskim. Istnieje kilka zasad tworzenie formy
żeńskiej, znając rodzaj męski.

Tworzenie rzeczownika rodzaju żeńskiego

Aby utworzyć rodzaj żeński rzeczowników zakończonych na -o należy zamienić „o” na „a”, np.
un chico- una chica
un tío- una tía
un muchacho- una muchacha
Aby utworzyc rodzaj żeński od rzeczowników zakończonych spółgłoską, należy dodać samogłoskę „a”, np.:
un profesor- una profesora
un vendedor- una vendedora
Istnieją rzeczowniki, których forma męska i żeńska jest identyczna, dla zidentyfikowana rodzaju stosuje się
rodzajniki, np.:
un estudiante- una estudiante
un turista- una turista
un testigo- una testigo
Istnieje pewna grupa rzeczowników, których formy rodzaju męskiego i żeńskiego są różne, np.:
un padre- una madre
un actor- una actriz
un marido- una esposa

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika
Aby utworzyc liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych na samogłoski nieakcentowane lub á, é, ó,
dodajemy spółgłoskę „s”, np.:
una madre- unas madres
un lago- unos lagos
un coche- unos coches
una cuarto- unos cuartos
Aby utworzyc liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych samogłoską akcentowaną (í, ú) lub spółgłoską,
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dodajemy „es”, np.:
una habitación- unas habitaciones
un profesor- unos profesores
un jabalí- unos jabalies
un ordenador- unos ordenadores

Rzeczownik wyjątki

a) Istnieją rzeczowniki, które posiadają tylko formy liczby pojedynczej, np. la salud (zdrowie), la felicidad
(szczęście), lub jedynie formy liczby mnogiej, np.. los pantalones (spodnie), las gafas (okulary).
b) W języku hiszpańskim istnieją rzeczowniki, które mimo iż w języku polskim będą tłumaczone w liczbie mnogiej,
posiadają jedynie formy pojedyncze, np.
ludzie- la gente (liczba pojedyncza, rodzaj żeński)
pieniądze- el dinero (liczba pojedyncza, rodzaj męski

Ćwiczenie 1 - rodzaj żeński rzeczownika
Utwórz rodzaj żeński od podanych rzeczowników:
a) un peluquerob) un gatoc) un empleadod) un abueloe) un maridof) un hombreg) un sobrinoh) un yernoi) un suegroj) un dependientek) un delincuentel) un periodistam) un protagonista-

Ćwiczenie 2 - liczba mnoga rzeczowników
Utwórz liczbę mnogą podanych rzeczowników:
a) la hermanab) el dueñoc) el limpiaparabrisasd) el cumpleañose) la madrugadaf) el sofág) la escuelah) la leccióni) el hospitalstrona 2 / 3
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j) el sacacorchosk) el dependientel) la sorpresam) la canciónOdp.1
ejercicio 2
a) una peluquera
b) una gata
c) una empleada
d) una abuela
e) una esposa
f) una mujer
g) una sobrina
h) una nuera
i) una suegra
j) una dependiente
k) una delincuente
l) una periodista
m) una protagonista
Odp. 2
a) las hermanas
b) los dueños
c) los limpiaparabrisas
d) los cumpeaños
e) las madrugadas
f) los sofas
g) las escuelas
h) las lecciones
i) los hospitales
j) los sacacorchos
k) los dependientes
l) las sorpresas
m)las canciones
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