
KLASA 6A (31.03) 

Witajcie w nowym tygodniu nauki  mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną dawkę wiedzy. 

Dzisiaj niestety czeka nas gramatyka… rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

Zapiszcie temat lekcji: 

SUBJECT: Countable and uncountable nouns – grammar exercises. Revision. 

Jak pamiętacie z poprzednich lekcji, rzeczowniki w języku angielskim możemy podzielić na policzalne [C]  

i niepoliczalne [U]. Rzeczowniki policzalne maja liczbę pojedyncza i mnogą, natomiast niepoliczalne tylko 

liczbę pojedynczą.  

Otwórzcie podręczniki na str. 72 i zapoznajcie się z tabelką na początku strony   

Następnie przepiszcie poniższą tabelkę do zeszytu: 

  

countable [C] 

 

 

uncountable [U] 

affirmative (+) a lot of / lots of a lot of / lots of 

negative (-) (not) many (not) much 

questions (?) (how) many (how) much 

 

przykład: (+) There are a lot of people in the street. 

       (-)  There aren`t many people in the street. 

       (?)  Are there many people in the street? 

Proszę ten przykład przepisać do zeszytu. 

Zauważcie, że ‘much’ i ‘many’ możemy używać z innymi wyrażeniami: 

too much / too many (za dużo)   lub   how much / how many (ile?) 

Teraz proszę zróbcie ćw. 1 str. 72. Podane rzeczowniki podzielcie na [C] i [U], a następnie dodajcie  

po 5 swoich przykładów. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie  

Zanim przejdziemy do następnych zadań z podręcznika zapoznamy się z innymi wyrażeniami odnośnie 

rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych podczas lekcji na Skype  

Notatka do lekcji online: 

 

Countable nouns: 

[C]   She has got a few good friends.      (mało, ale wystarczająco) 

         She has got few good friends.      (za mało, czuje się samotna ) 

 

[U]    They have got a little time so they can go shopping.   (mało, ale wystarczająco) 

          They have got little time. Thay can`t go anywhere.   (za mało czasu) 

 



 

Kolejne ćwiczenia zróbcie też proszę w zeszycie, odpowiedzi prześlijcie na podane niżej adresy 

Ćw. 2 str.72 oraz ćw. 3 str. 72. W zeszycie proszę zapisać tylko odpowiedzi, nie przepisujecie całych zdań  

Teraz proszę, abyście zrobili zadania z karty pracy oraz z podanego linka: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncou

ntable_nouns/How_much_How_many_rd3544fe  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncou

ntable_nouns/Quantity_jp73896zx 

 

Życzę przyjemnej nauki i powodzenia  pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do mnie na Messenger na 

naszej grupie lub na maila: marzena.brejta@sp8sanok.pl. Czekam na informacje od Was! Do usłyszenia! 
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