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5th May 2020 

Lesson 57 

Topic:  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

 

 

✓ Prowadź starannie zeszyt. Zawsze zapisuj datę lekcji, jej numer i temat, a następnie 

kolejno wykonane zadania. 

✓ Przesyłaj do mnie lekcje i zadania tylko jeśli o to poproszę. 

✓ Co kilka lekcji będę prosił o przesłanie zdjęć zeszytu przedmiotowego i zeszytu 

ćwiczeń do oceny. W ten sposób sprawdzę, czy pracujesz systematycznie i czy 

wykonujesz wszystkie zadania. 

✓ Mój adres mailowy to: szutowski.r@gmail.com W temacie maila proszę wpisać 

nazwisko i imię ucznia,  klasę oraz datę lekcji np. Kowalski Jan, klasa 7, lekcja 17 maja. 

Powodzenia! 

Przejdźmy do lekcji: 

 

Zadanie 1. wykonaj pisemnie 

Czym są rzeczowniki policzalne i niepoliczalne? 

✓ Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Rc4aFXmxXww  

✓ Zapisz poniższą notatkę: 

Rzeczowniki policzalne opisują rzeczy, które możemy policzyć i występują w formie 

pojedynczej i mnogiej. Liczba pojedyncza może przybrać przedimek nieokreślony „a” lub 

„an”. Jeżeli chcemy zapytać o ilość wyrażaną przez dany rzeczownik policzalny, użyjemy 

pytania „How many?”. 

Przykłady: 

She has three dogs. 

I own a house. 
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Rzeczowniki niepoliczalne opisują rzeczy, których nie możemy policzyć. Mogą być to nazwy 

pojęć abstrakcyjnych, cech lub mogą być to przedmioty fizyczne, zbyt małe czy też 

bezkształtne, aby je policzyć (ciecze, proszki, gazy, itp.) 

Przykłady: 

I have got some tea. 

He did not have much sugar left. 
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Zadanie 2. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 100. U góry strony są dwie pomarańczowe tabele. 

✓ Przepisz tabelę z lewej strony do zeszytu. 

 

Zadanie 3. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 100 w zadaniu 2 

✓ Przepisz do zeszytu wszystkie przykłady i zadecyduj, które z nich są policzalne, a które 

niepoliczalne. 

✓ Przetłumacz wszystkie przykłady na język polski i zapisz w zeszycie. 

 

Zadanie 4.  trudniejsze - wyłącznie dla chętnych! (nie musisz go wykonywać) 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 100 w zadaniu 3.  

✓ Zgodnie z tabelą u góry strony wybierz poprawną odpowiedź i zapisz całe przykłady w 

zeszycie. 

 

 

UWAGA !!! 

✓ Nie przesyłaj zadań do oceny przez maila. 

✓ Wszystkie zadania sprawdzimy sobie podczas lekcji online i wystawimy oceny!  

 

Termin: do lekcji online czyli 12 maja 2020 r.  

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 


