
JĘZYK ANGIELSKI 

Rzeczowniki policzalne w angielskim 

Rzeczowniki policzalne w angielskim (count / countable nouns) odnoszą się do rzeczy, które mogą być 

policzone, a co za tym idzie, które posiadają liczbę pojedynczą i mnogą. W przypadku liczby pojedynczej, 

należy przed takimi rzeczownikami użyć przedimka określonego (definite article), przedimka 

nieokreślonego (indefinite article) lub też innego określnika. 

She made a serious mistake. 

The carpet was stained. 

Jeżeli żaden inny określnik nie jest właściwy, należy użyć przedimka nieokreślonego (a, an). Z reguły nie 

używa się rzeczownika policzalnego w liczbie pojedynczej bez żadnego określnika. 

W przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, mogą one być użyte wraz z przedimkiem 

określonym, the, lub zupełnie bez żadnego przedimka. W takiej sytuacji mówimy, że został 

użyty przedimek zerowy (zero article), czyli innymi słowy, nie został użyty żaden przedimek. Należy w 

tym miejscu bardzo wyraźnie zaznaczyć, że rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej nigdy (przenigdy) nie 

mogą zostać użyte wraz z przedimkiem nieokreślonym (indefinite article, a, an). 

He’s a heavy smoker. He smokes a lot of cigarettes. 

The lecturer talked to the students. 

Rzeczownik policzalne w angielskim odnoszą się do rzeczy, które są traktowane jako oddzielnie jednostki. 

Większość rzeczowników policzalnych odnosi się do rzeczy, które mogą być widziane, dotykane lub 

zmierzone, takich jak, stoły, drzewa, szklanki itp.. Rzeczowniki tego typu są czasami określane 

jako concrete nouns (konkretne rzeczowniki). 

Istnieje również grupa rzeczowników odnoszących się do rzeczy, które nie mogą być widziane, dotykane ani 

zmierzone takich jak na przykład: uwagi, schematy, szok itp. Rzeczowniki tego rodzaju określane są czasami 

jako abstract nouns (rzeczowniki abstrakcyjne). Oto lista niektórych rzeczowników uważanych jako 

rzeczowniki abstrakcyjne: address, effect, hor, idea, issue, metod, minute, month, plan, problem, 

remark, scheme, shock, suggestion, week, year. 

Należy zwrócić uwagę na to, że większość rzeczowników abstrakcyjnych należy do grupy rzeczowników 

niepoliczalnych. 

W języku angielskim zdecydowana większość rzeczowników należy do kategorii rzeczowników 

policzalnych. 

 

 

Postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji. Będą one potrzebne do rozwiązania ćwiczeń  

zawartych w kolejnych materiałach. 

Zapisz notatkę do zeszytu. Prześlij zdjęcie notatki km.angielski@wp.pl lub 

marzec.karolina@zsp4pt.onmicrosoft.com 
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