
 
IIllee??  

 

Uzupełnij poniższe zdania liczebnikami zapisanymi słownie, pamiętając o ich odpowiedniej formie.  

Następnie odmień przez przypadki wskazane związki rzeczownika z liczebnikiem. 
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• Tomek ma w piórniku (3) ……………………. długopisy, (2) ……………………. ołówki,  

(6) ………………………. cienkopisów, zestaw (4) ………………………. linijek  

i (1) ………………………. gumkę do ścierania. 

• (39) …………………….…………………….……………………. plus (16) …………………….…………….  

równa się (55) …………………….…………………….……………………. . 

• Za (2) ……………………. miesiące Zuzia skończy (12) …………………………………….. lat. 

• Przedstawienie szkolne trwało (1) ……………………. godzinę i (50) ……………………………. 

minut. 

• W koszyku Moniki znajdowało się najwięcej grzybów – (13) …………………….…………..…. 

maślaków i (25) …………………….…………………….……………………. prawdziwków.  

• Nie mogłam kupić książki, ponieważ zabrakło mi (2) ……………………………. złotych  

i (60) ……………………………………………………. groszy. 

Liczebniki główne oznaczają konkretną liczbę ludzi, zwierząt, rzeczy itd.  
(np. trzy stoły, sześć kobiet, piętnaście róż, sto komputerów)  

i odpowiadają na pytanie:  
ile? (ilu?). 

Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.  
Możemy je zapisać cyframi arabskimi, po których nie stawiamy kropki  

(np. Na półce stoi 10 książek). 

M. pięć złotych 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

M. dwaj mężczyźni 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DDnnii  śśwwiiąątteecczznnee  
 

Czy pamiętasz, w które dni miesiąca przypadają poszczególne święta? Uzupełnij odpowiednio krzyżówkę,  
by się dowiedzieć, jak nazywamy liczebniki, które właśnie wpisałeś. Na koniec pokoloruj nazwy świąt,  

które oznaczają dni wolne od pracy i nauki szkolnej.  
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1. Nowy Rok obchodzimy ……... stycznia. 

2. Dzień Kobiet obchodzimy ……... marca. 

3. Barbórka, czyli święto górników, przypada ……... grudnia. 
4. Dzień Zakochanych obchodzimy ……... lutego. 

5. Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy ……... czerwca. 

6. Święto Niepodległości przypada ……... listopada. 

7. Mikołajki, czyli dzień św. Mikołaja, w którym zwyczajowo obdarowujemy się 
prezentami, przypadają ……... grudnia. 

8. Dzień Dziecka obchodzimy ……... czerwca. 

9. Święto Trzech Króli przypada ……... stycznia. 
 

 
Są to liczebniki oznaczające kolejność, odpowiadają na pytanie:  

który (która, które) z kolei?  
i odmieniają się tak jak przymiotniki.  

Mogą być też zapisywane cyframi rzymskimi (np. XX wiek) i arabskimi  
(np. 5. drzewo). Po cyfrach arabskich stawia się kropkę, która jest 

wyjątkowo pomijana w zapisie dni miesiąca (np. Dziś jest 1 września).   
 
 

HASŁO:  K 

Zapamiętaj! 
Nazwa miesiąca w dacie  

ma zawsze formę 
dopełniacza. 

 

LICZEBNIKI    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 


