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Pronomi indefiniti 

qualche - alcuni 

 

qualche – jakiś, pewien, parę, kilka 

alcuni – kilku, kilka, niektórzy 

 

Aby użyć ich poprawnie trzeba pamiętać o dwóch podstawowych sprawach. 

Pierwsza sprawa, po qualche używa się zawsze rzeczowników w liczbie pojedynczej  

i generalnie nic się nie zmienia. 

 

Np.: 

Hai visto qualche film recentemente? > Czy widziałeś ostatnio jakiś film? 

Cerco lavoro per qualche settimana. > Szukam pracy na parę tygodni. 

Fra qualche ora sarà tutto finito. > Za kilka godzin będzie wszystko skończone. 

 

Sprawa (druga) komplikuje się odrobinę przy alcuni. Po alcuni używa się rzeczowników tylko 

w liczbie mnogiej oraz rozróżnia się rodzaje, męski i żeński. Musimy wtedy uzgodnić końcówkę 

Aluni z rzeczownikiem. 

 

Np.: 

Non c'è alcuna fretta. > Nie ma żadnego pośpiechu. 

L'ho visto alcuni anni fa. > Widziałem go kilka lat temu. 

Odmiana: alcuno, alcuna, alcuni, alcune 

 

Podsumowując... 

vediamo  alcuni esempi > qualche esempio 

alcuni giorni > qualche giorno 

alcune ore > qualche ora 

alcuni esempi  > qualche esempio 
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Ho passato la serata con alcuni miei amici. > Ho passatо la serata con qualche mio amico. > 

Spędziłem wieczór z kilkoma (jakimiś, paroma) moimi przyjaciółmi. 

 

Mam nadzieję, że od teraz różnica między qualche a alcuni będzie dla Was zrozumiała. 

 

Zaimki nieokreślone używane są w celach określenia osób lub rzeczy, które nie są sprecyzowane 

(przykładowo: ktoś, coś, dużo, jakiś, inny, itp.). 

 

Występują one jako zaimki:  
 przymiotne, 
 rzeczowne, 
 przymiotne i rzeczowne. 

 

Zaimki przymiotne 

ogni - każdy, każda, każde, wszystkie (zaimek nieodmienny) 

qualche - jakiś, kilka (zaimek nieodmienny) 

qualunque - każdy, każda, każde (zaimek nieodmienny, synonim qualsiasi) 

qualsiasi - każdy, każda, każde (zaimek nieodmienny, synonim qualunque) 

 

Zaimki rzeczowne 

uno, una - ktoś 

qualcuno, qualcuna - ktoś 

ognuno, ognuna - każdy, każda, każde 

chiunque - każdy, każda, każde (zaimek nieodmienny) 

qualcosa - coś 

niente - nic (zaimek nieodmienny, synonim nulla) 

nulla - nic (zaimek nieodmienny, synonim niente) 

 

Zaimki przymiotne i rzeczowne 

altro, altra, altri, altre - inny, inna, inni, inne 

certo, certa, certi, certe - pewny, pewna, pewni, pewne 

ciascuno, ciascuna - każdy, każda 
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molto, molta, molti, molte - dużo 

nessuno, nessuna - żaden, żadna, nikt 

parecchio, parecchia, parecchi, parecchie - kilka, sporo, wiele 

poco, poca, poci, poce - mało 

tanto, tanta, tanti, tante - dużo, bardzo dużo 

troppo, troppa, troppi, troppe - za dużo 

tutto, tutta, tutti, tutte - cały, cała, cali, całe, wszystko 

  

 


