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Trochę teorii: 
 

W języku polskim podmiot zdania (subject of the sentence) może być wyrażony Mianownikiem (Pies pije 

kawę.) lub Dopełniaczem (Pięć psów pije wino.)  

Kiedy używamy Dopełniacza jako podmiotu? Kiedy mamy liczebnik pięć lub wyższy albo kiedy mamy 

liczebnik nieokreślony. Liczebnik nieokreślony to takie słowa jak: wielu/wiele, paru/parę, kilku/kilka, 

trochę, sporo, dużo, mało, niewielu/niewiele etc.  

Po liczebnikach wyższych niż 5 oraz liczebnikach nieokreślonych zawsze używamy czasownika w liczbie 

pojedynczej (singular verb), a kiedy zdanie jest w czasie przeszłym (Past Tense) ten czasownik jest 

rodzaju nijakiego (było, zrobiło, poszło etc.) 

Część liczebników nieokreślonych ma dwie formy. Mamy formy męskoosobowe: wielu, paru, kilku, ilu, 

niewielu. – używamy ich kiedy mówimy o grupie mężczyzn albo o grupie ludzi. Mamy też formy 

niemęskoosobowe: wiele, parę, kilka, ile, niewiele – używamy ich, kiedy mówimy o grupie kobiet, dzieci, 

rzeczy, zwierząt etc. 

 

1.Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiedniej formie. Czasowniki mogą być w czasie 

przeszłym lub teraźniejszym 
 

1. Dzisiaj większość ludzi .......................... (ufać) bardziej księżom niż politykom. 

2. W zeszłym roku ci dwaj bracia ............................ (otworzyć) razem małą kwiaciarnię. 

3. Niektórzy sąsiedzi nie .............................. (mówić) sobie „dzień dobry” w windzie. 

4. Wiele osób ............................... (woleć) podróżować do miejsc, w których nie ma turystów. 

5. ............................. (przyjść) mi do głowy kilka pomysłów, jak uratować naszą firmę.  

6. W tej kawiarni ..............................(odbyć się) kilka pierwszych spotkań naszego klubu książki. 

7. Do recepcji ...................... (wejść) czterej mężczyźni w pomarańczowych kombinezonach. 

8. Wszyscy nasi przyjaciele ............................... (woleć) siedzieć w sobotę wieczorem w domu niż 

iść do klubu. 

9. W niedzielę ponad dwustu policjantów .......................... (pilnować) kibiców na stadionie. 

10. W tym programie pięcioro rodzeństwa .............................. (spotkać się) pierwszy raz od kiedy 

pokłócili się o pieniądze z testamentu dziadka. 
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2.Podkreśl pasujące słowo 
 

1. Parę/ Paru kolegów spotkało się na kawę i szarlotkę. 

2. Tylko kilka/ kilku pracowników naszej firmy to kobiety. 

3. Ile/ Ilu psów mieszka w tym schronisku? 

4. Widziałam dzisiaj w parku wielu/ wiele aktywnych młodych ludzi. 

5. Wypiliśmy wczoraj ze szwagrem dwie / dwóch butelki wódki. 

6. Znam maksymalnie trzy / trzech interesujących mężczyzn. Wszyscy są żonaci. 

7. Dostałem cztery / czterech oferty pracy, ale żadna mi się nie podobała. 
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Odpowiedzi: 
 

1.1.ufa, 2.otworzyli, 3. Mówią, 4.woli, 5.przyszło, 6. Odbyło się, 7. Weszli, 8. Wolą, 9. Pilnowało, 10. 

Spotkało się 

2.1. paru, 2.kilku, 3.ile, 4.wielu, 5. Dwie, 6.trzech, 7. cztery 

http://www.polskidaily.eu/

