
Odmiana liczebników  
 

 
 

 Rodzaj 
męskoosobowy 

Rodzaj żeński Rodzaj nijaki i 
męski 
nieosobowi 

Liczebnik 
zbiorowy 

Mianownik dwaj dwie dwa dwoje 
Biernik dwóch dwie dwa dwoje 

Dopełniacz dwóch / dwu dwóch / dwu dwóch /dwu dwojga 
Celownik dwóm /dwom / 

dwu 
dwóm / dwom 
/ dwu 

dwóm / dwom 
/ dwu 

dwojgu 

Miejscownik dwóch / dwu dwóch / dwu dwóch / dwu dwojgu 
Narzędnik dwoma dwoma/ 

dwiema 
dwoma dwojgiem 

 

 

1.Wstaw odpowiedni liczebnik w puste pola 
 

1. Obiecałam tym ........................ kobietom, że im pomogę. 

2. ...................... lekarzy pracuje w tej przychodni. 

3. ...................... chłopcom zrobiło się bardzo przykro.  

4. Miałam rozmowę kwalifikacyjną z ............................... kobietami z HR.  

5. Kupiłem ci .................... pomarańcze.  

6. Nasza kotka urodziła ............................... kociąt.  

7. Kasiu i Tomku! Życzę Wam ................................, aby wasze wspólne życie było 

usłane różami.  

8. Cieszę się, że mówię ................................. językami. 

9. .................................. Norwedzy mieszkają w mieszkaniu obok nas.  

10. Rozmawialiśmy wczoraj cały wieczór o tych ............................ problemach i 

niestety, ale nie znaleźliśmy rozwiązania. 

11. Na prawdę nie jest łatwo być samotną matką z ................................ dzieci. 
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 Rodzaj 

męskoosobowy 

Rodzaj żeński Rodzaj męski 

nieżywotni i 

nijaki 

Liczebnik 

zbiorowy 

Mianownik obaj obie oba oboje 

Biernik obu obie oba oboje 

Dopełniacz obu obu obu obojga 

Celownik obu obu obu obojgu 

Miejscownik obu obu obu obojgu 

Narzędnik oboma obiema/ 

oboma 

oboma obojgiem 

 

2. Wstaw liczebnik „oba” w odpowiedniej formie 
 

1. Chcę mieszkać z ............................... rodziców! 

2. Myślę o ............................... chłopakach. 

3. Brakuje mi .......................... córek.  

4. Tęsknię za ............................ psami.  

5. ....................... panowie mają w tej firmie takie same prawa.  

6. Szukałam ........................ produktów na magazynie, ale niestety nie 

znalazłam.  
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 Rodzaj 

męskoosobowy 

Rodzaj 

niemęskoosobowy 

Liczebnik zbiorowy 

Mianownik trzej / czterej trzy / cztery troje / czworo 

Biernik trzech / czterech trzy / cztery troje / czworo 

Dopełniacz trzech / czterech trzech / czterech trojga / czworga 

Celownik trzem / czterem trzem / czterem trojgu / czworgu 

Miejscownik trzech / czterech trzech / czterech trojgu / czworgu 

Narzędnik trzema / czterema trzema / czterema trojgiem / 

czworgiem 

 

3. W tym ćwiczeniu użyj liczebnika 3 
 

1. W dzisiejszych czasach rodzina z ............................ dzieci to już rodzina 

wielodzietna.  

2. Na scenie wystąpiło ............................. artystów. Wokalistka, perkusista, 

klawiszowiec i gitarzysta.  

3. Wydaje mi się, że na tym projekcie zależy tylko .............................. 

pracownikom!  

4. Mieszkamy na przeciwko ....................................... chłopaków z Danii. 

5. Przyglądałem się wszystkim ................................... mieszkaniom, które mi 

poleciła agencja, ale żadne z nich nie przypadło mi do gustu. 

4. W tym ćwiczeniu użyj liczebnika 4.  
 

1. ........................... prezydenci zjedli razem kolację za zamkniętymi drzwiami.  

2. W tym roku chciałabym podróżować po ............................. krajach: Polsce, 

Ukrainie, Białorusi i Litwie.  

3. ............................... moich uczniów ma problemy z wyrażaniem emocji.  
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4. Te klocki jest dla was ..................................... .  Proszę, bawcie się nimi wszyscy 

razem.  

5. Kupiłem nam  ................................ koty. Cieszysz się?  

 

 Liczebniki zbiorowe 

Mianownik pięcioro / sześcioro / siedmioro / ośmioro 

Biernik pięcioro / sześcioro / siedmioro / ośmioro 

Dopełniacz pięciorga / sześciorga / siedmiorga / ośmiorga 

Celownik pięciorgu / sześciorgu / siedmiorgu / ośmiorgu 

Miejscownik pięciorgu / sześciorgu / siedmiorgu / ośmiorgu 

Narzędnik pięciorgiem / sześciorgiem / siedmiorgiem / ośmiorgiem 

 

5.Wstaw odpowiednie liczebniki zbiorowe w odpowiednim przypadku 
 

1. Moje dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, bo spędziłem je z 

.......................... (5) rodzeństwa. 

2. W biurze odbyło się głosowanie. Wbrew ............................... (6) 

współpracownikom, którzy na mnie narzekali, nie straciłem fotela dyrektora. 

3. Na spotkanie z autorem tej nędznej powieści przyszło tylko  ................................ 

(7) ludzi. O ................................(7) za dużo! 

4. ....................................... (5) naszym respondentom nie podoba się pomysł 

wybudowania lotniska w centrum miasta. 

5. Dlaczego spotkanie rady budynku odbyło się tylko dla ........................... (8) 

mieszkańców? To jest nie sprawiedliwe. Spotkania powinny odbywać się po 

godzinach pracy.  
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Odpowiedzi 
1. 

1. dwóm/ dwom/ dwu , 2. dwóch, 3. dwóm / dwom  dwu, 4. dwoma/dwiema, 5.dwie, 6.dwoje, 
7.dwojgu, 8.dwoma 9. dwóch dwu, 10. dwojgiem 

2.  

1. obojgiem, 2. obu, 3. obu, 4. oboma, 5. obaj, 6. obu 

3.  

1.trojgiem, 2.troje, 3.trojgu (kobiety i mężczyźni) / trzem (tylko mężczyźni), 4. trzech, 5. czterech 

4.  

1. czterej, 2.czterech, 3. czworo (k i m) / czterech (m), 4. czwroga (k i m) / czterech (m), 5. cztery 

5.  

1. pięciorgiem, 2. sześciorgu (k i m) / sześciu (tylko m), 3. siedmioro, siedmioro, 4. pięciorgu, 5. 
ośmiorga 


