




� Od większości rzeczowników liczbę mnogą tworzy się przez dodanie
końcówki -s.

� Do rzeczowników zakończonych na -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o
dodaje się końcówkę -es: 
bus – buses, dress – dresses, brush – brushes, torch –
torches, box – boxes itp.

radio – radios, piano – pianos, photo – photos, rhino –
rhinos, hippo – hippos, video – videos itp.

� Do rzeczowników zakończonych samogłoską + y dodaje się 
w liczbie mnogiej końcówkę -s.

� W rzeczownikach zakończonych spółgłoską + y przy tworzeniu
liczby mnogiej opuszcza się -y i dodaje -ies.

� W rzeczownikach zakończonych na -f lub -fe w liczbie mnogiej 
-f lub -fe końcówki te przybierają formę -ves.

roof – roofs, giraffe – giraffes, cliff – cliffs itp.

� Przymiotniki  nie zmieniają formy w liczbie mnogiej.
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1 lemon ... lemons ...
2 bus .........................
3 peach .........................
4 cherry .........................
5 roof .........................
6 fox .........................

7 glass .........................
8 key .........................
9 piano .........................

10 potato .........................
11  ball .........................
12 book .........................
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1 Podaj liczb´ mnogà.

a boy two boys

a leaf four leaves a wolf two wolves

a happy girl two happy girls

a strawberry three strawberries

L i c z b a  m n o g aL i c z b a  m n o g a

Uwaga: Do niektórych rzeczowniów zakończonych na -o
dodaje się tylko -s.

a tomato two tomatoes

Uwaga: Do niektórych rzeczowników zakończonych na -f
lub -fe wystarczy dodać końcówkę -s.

a car two cars

GRAM. 1 POLSKI_2  10/9/03  4:35 PM  Page 6



-s bicycles,

-es buses,

-ies cherries,

-ves knives,

nieregularne men,

1 sheep ... sheep ...
2 baby ..........................
3 child ..........................
4 green leaf .........................
5 old lady ..........................
6 radio ..........................
7 ox ..........................
8 tall woman .......................
9 knife ..........................

10 toy ..........................

11 policeman ........................
12 raspberry ..........................
13 sandwich ..........................
14 mouse ..........................
15 photo ..........................
16 cliff ..........................
17 pen ..........................
18 watch ..........................
19 big foot ..........................
20 nice book .........................

Podaj liczb´ mnogà.

bicycle, bus, cherry, knife, man, glass, child, house, apple, box,
baby, ball, tomato, ferry, leaf, tooth, goose, radio, cliff, dress, torch,
city, wife, ox, deer, calf, fox, giraffe, watch, parrot, lady, wolf, dish,
boy, woman, melon, sheep, armchair

1 duck ... ducks ...
2 ostrich .......................
3 parrot .......................
4 swan .......................
5 turkey .......................
6 dolphin .......................

7 giraffe .......................
8 deer .......................
9 calf .......................

10 fox .......................
11 mouse .......................
12 hippo .......................
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Podaj liczb´ mnogà.

Wpisz w odpowiednie ramki liczb´ mnogà
podanych ni˝ej rzeczowników.

2

7

child children man men

woman women goose geese

tooth teeth foot feet

sheep sheep deer deer

ox oxen mouse mice

Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą.
Na przykład:

Rzeczowniki nieregularne 
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� Rzeczowniki policzalne to nazwy rzeczy, które można policzyć
(np. one apple, two apples). Rzeczowniki te występują w liczbie
pojedynczej i mnogiej. Jeśli w wymowie rozpoczynają się
spółgłoską (np. /b/, /∫/, /t/), w liczbie pojedynczej poprzedzamy
je przedimkiem a, a jeśli samogłoską (np. /≤≤/, /e/, /ææ/, /¥¥/,
/∑∑/,)używamy przedimka an.

� Rzeczowniki niepoliczalne to nazwy rzeczy, których nie  można
policzyć. Rzeczowniki te zwykle nie mają liczby mnogiej. Należą tu
m.in. następujące kategorie nazw:

jedzenie: cheese, butter, meat, salt, pepper, bacon,
bread, chocolate, honey, jam itp.

płyny: coffee, milk, water, tea, wine, lemonade, petrol, oil itp.
materiały: gold, iron, silver, wood, paper  itp.
pojęcia abstrakcyjne: beauty, love, happiness itp.
inne: hair, money, news, snow, furniture, weather, advice itp.

� Przed rzeczownikami niepoliczalnymi zamiast a/an używamy
określenia some. Określenie some może również występować 
z rzeczownikami policzalnymi, ale  tylko w liczbie mnogiej.

Najpierw wypowiedz poni˝sze rzeczowniki
w liczbie mnogiej, a nast´pnie wpisz je 
w odpowiednie ramki.

desk, church, apple, dolphin, chair, hat, baby, dress, bird, ball, cliff,
box, radio, shirt, rose, dish, roof, song, skirt, cherry, fox, bag, clock,
glass, piano, onion, basket, bush, ferry, cage, key, myth, bus, flower,
door, orange

5

8

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Końcówki liczby mnogiej wymawiamy w następujący sposób:

� /s/, jeśli rzeczownik kończy się głoską /f/, /k/, /p/, /t/ lub /ı/.
cliffs, books, shops, cats, myths itp.

� /æz/, jeśli rzeczownik kończy się głoską /s/, /ks/, /«/, /∏/,
/π/, /z/ lub /»/.

buses, foxes, brushes, torches, bridges,
roses, mirages itp.

� /z/, jeśli rzeczownik kończy się inną głoską niż wymienione
powyżej.

rooms, boys, pears, leaves, lemons,
pianos itp.

a flower three flowers

an apple two apples
some cheese some bananas
nie: a cheese

W y m o w aW y m o w a

/s/ desks,

/æz/ churches,

/z/ apples,
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9

1 ..a.. biscuit

2 ................. tea

3 ............. carrot

4 ................ ring

5 ............. bread

6 ............. boxes

7 ........ armchair

8 .............. plate

9 ............... chair

10 .......... pepper

11 ................. cat

12 .............. dress

13 ............ money

14 ......... watches

15 ................. salt

16 ............ honey

17 ............. water

18 ............ advice

Wstaw a, an lub some. Które rzeczowniki
sà policzalne, a które niepoliczalne?7

6 Wstaw a, an lub some.

1 some meat 2 .... orange 3 ... chocolate

4 ........ jam 5 ...... butter 6 ...... leaves

7 ........ soup 8 ........ egg   9 ...... coffee

10 .. elephant 11 ......... milk  12 ........ cups

13 .... lemons 14 ...... bread 15 ........ doll

a slice of 

Po∏àcz rzeczowniki z odpowiednimi
okreÊleniami, podobnie jak w przyk∏adzie.

a bar of

a glass of

a tin of

a carton of

a piece of

a bottle of

a cup of 

chocolate

cake

Coke

bread

orange juice

wine
coffee

lemonade

tea
beans

soap

8

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne można poprzedzać określeniami
ilości takimi jak: a jar, bottle, piece, loaf, cup, bar, glass, kilo, carton,
bowl, can, jug, slice, tin, packet + of.

a loaf of bread a cup of coffee a bar of chocolate

a glass of milk a kilo of meat a carton of milk

a bowl of soup a can of fruit juice a jug of orange juice

a slice of bread a tin of fish a packet of spaghetti

a jar of marmalade a bottle of beer a piece of pie
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