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Lesson 8    Can I have ………..? How much do I pay? 

 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne   how much / how many 

 

Jak już wiemy w języku angielskim występują rzeczowniki policzalne (które mają liczbę mnogą, czyli 

dodajemy do nich „s”,  „es”  patrz lekcja w podręczniku nr 8 str 83)  oraz niepoliczalne (te , które nie 

występują w liczbie mnogiej ). 

Przykłady: 

 

Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne 

l.poj l.mn l.poj l.mn 

a forklift truck   

a ramp 

2 forklift trucks   

15 ramps 

money 

traffic 

- 

- 

 

To rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami rzeczowników  jest o tyle ważne, że tworząc pytania lub 

określając ich ilość korzystamy z innych określeń dla rzeczowników policzalnych oraz 

niepoliczalnych. 

Na przykład pytanie zaczynające się od słowa „ile” ma w języku angielskim 2 formy w zależności od 

rodzaju rzeczownika, o który pytamy. 

W przypadku rzeczowników policzalnych zaczynamy pytanie od zwrotu How many  

How many kilometres do you do a day? 

How many countries did you visit last year? 

How many kilograms does this parcel weigh? 

 

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych zaczynamy pytanie od zwrotu How much  

How much time do you waste in traffic jams? 

How much money did he earn last month?   

How much weight does your truck carry? 
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Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania, korzystamy z następujących określeń: 

 Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne 

     

trochę / 

kilka  

I visited some countries.  Zwiedziłem kilka / 

trochę krajów. 

I waste some time. Marnuję trochę czasu. 

trochę  I visited a few countries Zwiedziłem  kilka / 

trochę krajów. 

I waste a little time. Marnuję trochę czasu. 

dużo I visited a lot of countries. Zwiedziłem wiele 

krajów. 

I waste a lot of time. Marnuję wiele czasu. 

żadnych  

 

I didn’t visit any countries. Nie zwiedziłem 

żadnych krajów. 

I don’t waste any time. Nie marnuję żadnego 

czasu. 

nie  … 

wiele 

I didn’t visit many 

countries. 

Nie zwiedziłem wiele 

krajów. 

I don’t waste much time. Nie marnuję wiele 

czasu. 

 

 

Drills:    

 Ex1. 

Zadaj pytanie zaczynając od How much or How many? tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

 …..     countries do you visit ?     How many countries do you visit? 

…..       free time do you have?    How much free time do you have? 

 

 

1. ……………………. money do you spend? 

2. ……………………. petrol do you need?  

3. ……………………. shipments do you carry? 

4. …………………… .work do you have? 

5. …………………… .languages do you speak?  

6. …………………… .friends do you have? 

 

. Ex2. 

Zastąp słowo some wyrażeniami a few lub a little tak jak  w poniższym przykładzie: 

Przykład:   
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Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I visited some countries.     I visited a few countries. 

I waste some time.      I waste a little time.   

 

1. There are some pallets in the car.  There are ……………….. 

2. We need some mineral water.   We need ………………….. 

3. He has some close friends.   He has ……………………. 

4. She runs some companies.   She runs ………………… 

5. We need some time off work.   We need ………………….  

6. There are some newspapers on the table. There are ………………… 

 

Ex3. 

Ułoż przeczenia używająć many lub much.: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I didn’t visit ……………. countries.    I didn’t visit many countries.   . 

I don’t waste  ……………. time.    I don’t waste much  time.   

 

1. There aren’t ………………..pallets in the car.  

2. We don’t  need …………….mineral water.    

3. He doesn’t have ………………..close friends.    

4. She doesn’t runs ……………companies.    

5. We don’t  need ……………time off work.     

6. There aren’t …………….. newspapers on the table.  
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Key: 

Drills:    

 Ex1. 

Zadaj pytanie zaczynając od How much or How many tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

 …..     countries do you visit ?     How many countries do you visit? 

…..       free time do you have?    How much free time do you have? 

 

 

1. How much  money do you spend? 

2. How much  petrol do you need?  

3. How many  shipments do you carry? 

4. How much  work do you have? 

5. How many  languages do you speak?  

6. How many  friends do you have? 

 

. Ex2. 

Zastąp słowo some wyrażeniami a few lub a little tak jak  w poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I visited some countries.     I visited a few countries. 

I waste some time.      I waste a little time.   

 

1. There are a few pallets in the car . 

2. We need a little mineral water. 

3. He has a few close friends. 

4. She runs a few companies. 

5. We need a little time off work. 

6. There are a few newspapers on the table. 

 

Ex3. 
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Ułoż przeczenia używająć many lub much.: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I didn’t visit ……………. countries.    I didn’t visit many countries.   . 

I don’t waste  ……………. time.    I don’t waste much. time.   

 

1. There aren’t many pallets in the car.  

2. We don’t  need much mineral water.    

3. He doesn’t have many close friends.    

4. She doesn’t runs many companies.    

5. We don’t  need much time off work.     

6. There aren’t many newspapers on the table.  

 

 

 

 

 


