Lekcja 2 – 29 kwietnia
Topic: Opisujemy miejsce za pomocą wyrażenia „There is”
1. Przeczytaj tekst. Zauważ, że w tekście zostały pogrubione pewne słowa. Podziel je na policzalne i
niepoliczalne i uzupełnij tabelkę. Zwróć uwagę, że tylko rzeczowniki policzalne mają liczbę mnogą:
one shop – two shops. Jeżeli nie wiesz, które słowa są policzalne, a które nie, sprawdź w słowniku:
https://dictionary.cambridge.org/ Litera [C] to skrót od COUNTABLE (policzalny),
a litera [U] to skrót od UNCOUNTABLE (niepoliczalny).

COUNTABLE NOUNS
Rzeczowniki policzalne
1. school
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UNCOUNTABLE NOUNS
Rzeczowniki niepoliczalne
1. pollution
2.
3.

Trzeba potrafić rozróżnić czy rzeczownik jest policzalny, czy niepoliczalny i czy jest w liczbie
mnogiej, czy pojedynczej, aby budować poprawne zdania i aby stosować odpowiednie przedimki
bądź określenia przed rzeczownikami: a/an, some, any.

Describing a place – miejsce możemy opisać za pomocą wyrażenia:
There is (Tam jest..) lub There are (tam są) + rzeczownik poprzedzony a/an some/any lub no:

There is
a / an +
rzeczownik
policzalny

some + rzeczownik
niepoliczalny

There is a cinema in
There is some milk in
my town.
the fridge.
There is an egg in
There is some money in
the fridge.
my wallet.
Pamiętajcie, że
przedimek a/an stoi
tylko przed
Pamiętajcie, rzeczownik
rzeczownikami
niepoliczalny nie ma
policzalnymi w
liczby mnogiej, dlatego
liczbie pojedynczej. stosujemy There is, a nie
Przed rzeczownikami
There are.
w liczbie mnogiej
stoi SOME.

There are
some + rzeczownik policzalny w liczbie
mnogiej
There are some cinemas in my town.
There are some eggs in the fridge.

Przeczenia: There isn’t

Przeczenia: There aren’t

Pytania: Is there..

Pytania: Are there..

a / an +
rzeczownik
policzalny

any + rzeczownik
niepoliczalny

There isn’t a cinema
in my town.
Is there a cinema in
your town?

There isn’t any milk in
the fridge.
There isn’t any money in
my wallet.
Is there any milk in the
fridge?
Is there any money in
my wallet?

Przedimek a/an stoi
Pamiętajcie, w pytaniach
przy rzeczowniku i
i przeczeniach z
nie zmienia się ani w
rzeczownikami
pytaniach, ani w
niepoliczalnymi
przeczeniach.
stosujemy ANY.

any + rzeczownik
policzalny w liczbie
mnogiej
There aren’t any cinemas in
my town.
There aren’t any eggs in the
fridge.
Are there any cinemas in my
town?
Are there any eggs in the
fridge?
Pamiętajcie, w pytaniach i
przeczeniach z
rzeczownikami policzalnymi
w liczbie mnogiej stosujemy
ANY.

Poćwiczcie:

W każdym zdaniu otocz pętlą odpowiedni wyraz. Pamiętaj: pe ople to rzeczownik w liczbie
mnogiej i oznacza ludzi.
1. There’s a / an / some bus stop outsider my house.
2. There aren’t some / any / a people in the street.
3. Is there any /an /some Algerian restaurant in London?
4. There are a lot of / any / a cars in the car park today.
5. There’s a lot of / no / some train station in this place.
6. Are there some / an / any churches in your town?
7. There are any / some / an good museums in Warsaw.
8. There are no / an / any people in the café.
9. There are any / some / an interesting buildings in this city.
10.Is there a / an / any library in the town centre?
11. There is no / a / any crime in my village.
12. Is there no / some / any pollution in your city?
Sprawdźcie odpowiedzi. Rozwiązania znajdziecie poniżej.

Zapoznajcie się z materiałem, bo o 12.00 zapraszam na Quizizz life z
tej lekcji. Kod wyślę na pocztę na dzienniku i na Messengerze 10
minut wcześniej.

