
Ćwiczenia – liczebniki 
 

1. Proszę wpisać słowami odpowiednie formy liczebników. 
 
Na torcie były ............................3 świeczki. 
W zeszłym tygodniu byliśmy na ..............................2 koncertach. 
MoŜesz mi pomóc w rozwiązaniu krzyŜówki? Brakuje mi jeszcze ..............................5 haseł. 
Z tej opery lubię tylko .................................2 arie. 
Proszę ......................................8 biletów tramwajowych. 
Nie będzie ci przeszkadzało, jeŜeli przyjdzie do nas .....................................3 moich kolegów? 
Bardzo trudny jest ten tekst. Przez godzinę udało mi się przeczytać i zrozumieć tylko ....................... 
1 stronę. 
Nie wiedziałam, Ŝe masz ..........................5 braci. Znam tylko ...................................2 
Joanna zawsze dostaje od brata na imieniny ....................................... 7 róŜ. 
Przyglądam się tym ......................................4 obrazom i nie wiem, który wybrać. 
Spotkałam się z ..................................2 przyjaciółmi. 
Muszę pomóc moim .......................................3 kolegom. 
Do bardzo dobrej oceny zabrakło mi .....................................1 punktu. 
Po ..............................5 godzinach oczekiwania na lotnisku dowiedzieliśmy się, Ŝe lot jest odwołany. 
Krzysztof zamówił ................................2 porcje lodów. 
 
Nie moŜesz iść na ten film – jest dozwolony od  .............................................................. 18 lat. 
Na zawody przyjechało juŜ .......................................................................................20 narciarzy. 
Nie mogłem znaleźć w słowniku ...............................................................................11 wyrazów. 
Oglądaliśmy katalog Forda. Jurek zachwycał się wszystkimi .........................................15 modelami, 
które tam były. 
Na wykład przyszło tak duŜo ludzi, Ŝe dla ......................................................19 osób brakło krzeseł. 
W ostatnim miesiącu dostałem .................................................17 listów. 
Bramkarz dostał czerwoną kartkę i na boisku zostało tylko ...............................................21 piłkarzy. 
Dziennikarze zadawali pytania wszystkim ...............................................12 modelkom, które 
przyjechały na pokaz. 
W hotelu zarezerwowano miejsca dla .........................................................37 uczestników konferencji. 
Po dokładnym sprawdzeniu stwierdziliśmy, Ŝe w bibliotece brakuje ...........................................43 
ksiąŜek. 
Po ..............................................50 kilometrach drogi okazało się, Ŝe jedziemy w przeciwnym 
kierunku. 
 
 

2. Napisz w odpowiedniej formie: 
 
Przykład: Kupiliśmy  pięć ksiąŜek   (5, ksiąŜka). 
 
Wczoraj rozpoczęto budowę .........................................................................................(2, kamienica). 
Ewa koresponduje z .........................................................................................................(3, Włoszka). 
Czekamy na połączenie telefoniczne od ...........................................................................(10, godzina). 
Musimy jechać ..............................................................................(2 ,samochód), nie zmieścimy się do 
...................................................(1). 
Czy powiedziałeś wszystkim ................................................(9, student) o zmianie terminu spotkania? 
Jest bardzo ciekawy artykuł o ...............................................................................................(5, siostra). 
Dlaczego ten sklep nazywa się ...................................................................................(1001, drobiazg) 
Piotruś umie juŜ liczyć do .............................................................................................................(30). 
Ta ksiąŜka została przetłumaczona na ...................................................................................(27, język). 
Sekretarka wysłała listy do .............................................................................................(8, naukowiec). 
W czasie ostatnich wakacji byli w ...................................................................(7, stolica) europejskich. 
 



3. Proszę napisać słowami liczebnik  zbiorowy podany w nawiasie: 
 

Zobaczył tam:    1. .......................................... 4 aktorów 
                             2. ..........................................2 sprzedawców 
                             3. ..........................................5 rodziców 
                             4. ......................................... 3 ludzi 
                             5. .........................................6 muzyków 
                             6. .........................................8 uczniów 
 
Przynieśli:           1. ..........................................2 sanek 

                                          2. ........................................ 3 noŜyczek 
                                          3. .........................................4 spodni 
                                          4. .........................................2 okularów 
 
   Kupiła:                1. .......................................15 kurcząt 
                                         2. ........................................ 10 kacząt 
                                         3. ....................................... 3 cieląt 
                                         4. .......................................6 kociąt  
                                         5. .......................................12 jagniąt 
 
 

4. Proszę napisać słowami i w odpowiednim przypadku liczebnik zbiorowy podany cyfrą: 
 

Pomogliśmy ................................... 2 staruszkom. 
Wzięliśmy .......................................2 sanek. 
Na zajęciach nie było ...................................2 studentów. 
Jak on sobie poradzi z ....................................2 dzieci 
Całą drogę opowiadała o swoich ...............................2 wnukach. 
................................ 2 ludzi czekało na dentystę. 
Po lewej stronie korytarza było ............................ 2 drzwi. 
Irena zachwycała się ................................ 2 dzieci swojej przyjaciółki. 
W operze wystąpi .....................................2 młodych śpiewaków. 
W magazynie instrumentów brakowało .............................2 skrzypiec. 
Jest to opowiadanie o ...........................2 młodych ludziach, którzy postanowili odbyć podróŜ 
dookoła świata. 
Po napadzie na bank trzeba było wymienić .................................2 drzwi. 
Tę wymagającą klientkę obsługuje .....................................2 sprzedawców. 
Komisja festiwalowa przyznała nagrodę ...............................2 krakowskim aktorom. 
Cieszę się, Ŝe spotkam się  z ............................2 moich przyjaciół. 

 
W  powyŜszym ćwiczeniu proszę zamienić liczebnik 2 na 3 i 4. 

 
5. Liczebnik zbiorowy 

 
1. Pomalował dziś .............................................................. 3 drzwi. 
2. Poznała .............................................................4 dzieci sąsiadów. 
3. Zobaczył przy drodze .......................................................2 kociąt. 
4. Napisał listy do ...........................................................2 znajomych. 
5. Szef wyrzucił z pracy ....................................................4 kelnerów. 
6. Przez cały wieczór myślała o .......................................5 pacjentach. 
7. Policja poszukiwała ......................................................6 terrorystów. 
8. Przez całą drogę rozmawiali z ......................................2 pasaŜerów. 
9. Opowiadała Hani bajkę o ..............................................3 koźlętach. 
10. Mamy zajęcia z ..............................................................3 lektorów. 
11. Musiał pomóc tym ..................................................8 cudzoziemcom. 



12. Na spotkanie zaproszono ..................................................4 aktorów. 
13. .......................................................... 7 dziennikarzy czeka na pana! 

 
 

6. Podane wyrazy proszę napisać w odpowiedniej formie: 
 

1. Jestem umówiony z ..................................................................................... 3, studenci. 
2. W górach zginęło .............................................................................................5, turyści. 
3. Śpiewał stary przebój: Herbatka zimowa dla ....................................2 spragnionych ust. 
4. Odwiedziło go w szpitalu .......................................................................5, przyjaciele. 
5. Pokazywali zdjęcia swoich .............................................................................9, wnuki. 
6. Były pod opieką .............................................................................................4, lekarze. 
7. Liczył na pomoc ............................................................................................2, sąsiedzi. 
8. Podejdź do tych ...............................................................................................2, ludzie. 
9. Na środku sali tańczyło .................................................................................10, dzieci. 
10. W tym filmie brało udział ........................................................................6, kaskaderzy. 
11. Do konkursu zakwalifikowało się ...............................................................12, pianiści. 
12. MłodzieŜ pojedzie na wycieczkę z .............................................................3, nauczciele. 

 
 


