
Drodzy uczniowie !  

Proszę zapoznać się z poniższymi lekcjami. Pracujecie z podręcznikiem oraz w zeszycie, gdzie 

zapisujecie temat, datę odpowiedzi do zadań oraz notatki z lekcji. Od przyszłego tygodnia 

pracujemy na platformie MICROSOFT TEAMS, więc zdjęcia zeszytu i odpowiedzi do zadań 

przesyłacie tam do przyszłego czwartku (02.04)  Powodzenia! 

 

Lesson 62    26th March 

The subject: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w kontekście rozmów o 

jedzeniu.  

 

Z tej lekcji mamy dowiedzieć się 

+ jak odróżniać rzeczowniki policzalne i rzeczowniki niepoliczalne 

+ jak stosować określniki ilości some/any  

WYJAŚNIAM TEMAT 

Podstawowa zasada jest prosta. Rzeczowniki policzalne można policzyć, np.: 
jabłka,  a niepoliczalne nie można (bez dodatkowej pomocy), np. woda. 
Wchodząc jednak w szczegóły:  

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) 
 
+ W przypadku rzeczowników policzalnych możemy użyć liczebników ( three, 
four) oraz liczby mnogiej, np.: 
 
I’ve got an apple. -------------------- I’ve got  three apples 
 
+ Możemy użyć przedimków a / an:    

+ Przykłady rzeczowników policzalnych - a dog,  a tomato,  an apple, an 
elephant 
 
Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) 
 
+ Przykłady rzeczowników niepoliczalnych: 

water (woda) 
sugar (cukier) 
salt (sól) 
flour (mąka) 
rice (ryż) 
butter (masło) 
cheese(ser) 
bread (cleb) 
milk (mleko) 

travel (podróż) 
luggage (bagaż) 
clothes (odzież) 
information (informacja) 
time (czas) 
love (miłość) 
music (muzyka) 
money (pieniądze) 

weather (pogoda) 
snow (śnieg) 
rain (deszcz) 
wind (wiatr) 
 



 
 
+ W przypadku niepoliczalnych nie możemy używać liczebników i 
przedimków a / an. Ale możemy użyć rodzajnika the. 

 
  

Some/any to określniki ilości.  

Występują z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz rzeczownikami 
niepoliczalnymi 

 

„Some” ( jakieś, parę , kilka)- występuje w zdaniach twierdzących. 

There are some apples on the table.- Na stole są jakieś jabłka/jest kilka jabłek. 

There’s some water in the bottle.- W butelce jest trochę wody. 

 

Any- (żadnych) 

- wystepuje w przeczeniach  

There aren’t any apples on the table.- Na stole nie ma (żadnych) jabłek. 

There isn’t any water in the bottle.- W butelce nie ma wody 

- wystepuje w pytaniach( jakieś) 

Are there any apples on the table?- Czy są jakieś jabłka na stole? 

Is there any water in the bottle?- Czy jest ( jakaś) woda w butelce? 

 

PODRĘCZNIK – otwieramy na str. 69, zapoznajemy się z przykładami z 
zielonych tabelek  i robimy ćwiczenia w zeszycie   

 

Ćw. 1/69   Tabelkę rysujemy w zeszycie i uzupełniamy 

Ćw. 2/69 W zeszycie tylko odpowiedzi 

Ćw. 3/69 Piszemy w zeszycie całe zdania . 

Podpowiedź:  

v- zdania twierdzące: are some/ is some 

   x-zdania przeczące : aren’t any/ isn’t any 

ćw. 4/69- robimy ustnie, w zeszycie tylko literka- która odpowiedź 
 
 
 



 Lesson 63    2th March 

The subject: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia.  

Ćw. 1 Pisemnie w zeszycie lub drukujemy i wklejamy do zeszytu 

Uzupełnij zdania wpisując określnik „some” lub „any” 

 



2.Uzupełnij wstawiając some / any / a /an 
 

1. There aren't _____ carrots in the box 

2. There are _____ boys in the room. 

3. It isn't _____ apple. 

4. Is there _____ milk left? 

5. There is _____ bread left 

6. Have you got _____ bananas? 

7. There isn’t_____ computer in my room 

8. There aren't _____ books in my bag. 

9. Is there _____ cinema in your town?  

10. There aren't _____ parks near my house 

 

 

3.  Uzupełnij wstawiając some, any, a or an 

 

1. There are .......... potatoes on the table 

a)  some    b) any    c) a    d) an 

 

2. Are there ....... books on your desk? 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

3. Is there ........ coffee left? 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

4. Have you got ....... brothers or sisters? 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

5. He hasn't got ........ money 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

 

6. He never wears .......... uniform 

a) some  b) any  c) a  d) an 

7. There aren't ........ tickets for the concert 

left 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

8. There are ......... apples in the basket. 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

9. She isn't wearing ........ dress 

a) some  b) any  c) a  d) an 

 

10. Is there ........ sugar in your tea? 

a) some b) any  c) a  d) an 

 

  

 


