
07.04 j. angielski kl.5A

Temat: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w kontekście rozmów o jedzeniu. 

Proszę zrobić ćwiczenia 1 – 4 ze strony 69 w podręczniku.

Informacje o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych to nowość. Natomiast SOME / ANY 
były już w 4. klasie, a w książce macie w tabelce podsumowanie informacji na ten temat. Nie trzeba
tej tabelki przepisywać, ale musicie sobie przeczytać przykłady i przypomnieć, co znaczą „some” i 
„any”. Sprawdzę, czy to zrobiliście!
 
A teraz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: 

Do rzeczowników policzalnych (countable) zaliczymy takie, które można wyszczególnić jako 
pojedyncze przedmioty (lub istoty) w większej ilości i je policzyć, np. an apple, a dog, a book.

Każdą z tych rzeczy można bez problemu wziąć do ręki lub ułożyć w rządku.

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable) są nieco bardziej skomplikowane, chociaż w sumie 

bardzo logiczne. Zaliczamy do nich te wszystkie przedmioty lub pojęcia, których nie da się 

zmierzyć bez pomocy innych przedmiotów. Brzmi trochę pokrętnie, prawda? A wystarczy 

wyobrazić sobie... wodę. Nie da się jej wziąć bezpośrednio do ręki, licząc na dodatek, że się gdzieś 

ją doniesie. Żeby to zrobić potrzebujemy na przykład szklanki lub butelki, która posłuży jako 

pojemnik lub miarka ilości. Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczymy więc:

water, milk, wine, petrol, juice. Będą do nich również należeć rzeczy, które trzeba odmierzać 

łyżeczką, pakować w torebki, słoiki lub tubki, odmierzać na kilogramy itd.:  sugar, flour, jam, 

toothpaste, honey, meat. 

*  Tylko przy rzeczownikach policzalnych wystąpią rodzajniki a/an.

* Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej, czyli nie powiemy nigdy np. juices, cheeses.

I na koniec coś, co może się wydawać naprawdę dziwne, bo przecież pieniądze wydają się 

idealnym przykładem czegoś, co da się policzyć;-), ale jedną z zasad angielskiego gentlemana jest, 

że o pieniądzach się nie rozmawia, nie wspominając o ich liczeniu... Zapewne dlatego rzeczownik

„money” znalazł się w grupie rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim.


