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KWANTYFIKATORY
some, any, a lot (of), much, many, (a) little, (a) few or a(n)
Kwantyfikatory służą określaniu ilości. Oto opis ich użycia:

some
Some używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi (wtedy oznacza trochę) lub
z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (kilka). Występuje w zdaniach twierdzących
lub w pytaniach pod warunkiem, że pytanie jest prośbą lub ofertą (Here, have some tea., Can
I have some water, please?)
np.: some water, some sugar, some time, some apples, some people, some flowers

any
Any jest odpowiednikiem some w pytaniach i przeczeniach. W pytaniach oznacza jakieś,
jakiekolwiek (w ogóle jakieś), a w przeczeniach żadnych (w ogóle). Używamy go
z rzeczownikami niepoliczalnymi lub rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.
np.: Have you got any apples?, They don’t have any time. I haven’t got any problems.

a lot (of) = lots (of)
A lot of (lub lots of) używamy w zdaniach twierdzących zarówno z rzeczownikami
niepoliczalnymi, jak i policzalnymi w liczbie mnogiej. W pytaniach i przeczeniach zastępuje
go much lub many. Oznacza wiele, mnóstwo. Końcówkę of dodajemy tylko wtedy, gdy po niej
występuje rzeczownik
np.: I have got a lot of apples., -How many apples do you have? -A lot. (lub Lots.)

much
Występuje w pytaniach i przeczeniach z rzeczownikami niepoliczalnymi. Oznacza mnóstwo.
W zdaniach twierdzących zastępuje go a lot of/ lots of.
np.:Hurry, I haven’t got much time., Have they got much milk?

many
Występuje w pytaniach i przeczeniach z rzeczownikami policzalnymi. Oznacza wiele.
W zdaniach twierdzących zastępuje go a lot of/ lots of.
np.:They don’t have many children – only two., Have they got many children?

(a) little
A little oznacza trochę, troszeczkę. Samo little oznacza mało (z reguły znaczenie negatywne).
Używamy go w zdaniach twierdzących z rzeczownikami niepoliczalnymi.
np.:I have a little time so we can talk., I have a little money to buy a pizza.

(a) few
A few oznacza kilka (nie za wiele, ale na coś wystarczy). Samo few oznacza niewiele (z reguły
znaczenie negatywne). Używamy go w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi
w liczbie mnogiej.
np.:I have a few books. (=Mam kilka książek – nie za wiele, ale na jakiś czas wystarczy)
I have few books. (=Mam niewiele książek – zbyt niewiele, przydałoby się więcej)

a(n)
Rodzajnik nieokreślony a stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie
pojedynczej; (an gdy taki rzeczownik zaczyna się na samogłoskę tj. a, e, i, o, u). Oznacza
jeden lub jakiś. Można go użyć w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach.
np.: a car, a man, an orange, an apple ALE NIE Z a children, a people, a sugar, a love
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Jeszcze raz to samo ujęte w tabelce:
Wyraz

some
any
a lot of
much
many
(a) little
(a) few
a(n)

Rzeczowniki
policzalne
l.poj.
l. mn.
√
√
√

Rzeczowniki
niepoliczalne

Zdania
twierdzące

Pytania

Przeczenia

√
√
√
√

√

√(prośby i oferty)
√

√

√
√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

√
√
√

Ćwiczenie - Exercise
Uzupełnij luki kwantyfikatorami: some, any, a lot (of), much, many, (a) little, (a)
few lub a(n).
1
2
3
4
5
6

Is there …………. pool near your house?
Hurry! We haven’t got …………. time.
Are there …………. apples in the basket?
How …………. sugar do you need?
Would you like …………. tea?
-Do they have …………. time?
-Yes, but only …………. .
7 Can I have …………. water, please?
8 The train leaves in 10 hours so we have …………. time.
9 -How …………. coffee do you have?
-…………. (dużo).
10 How …………. people were there at the party?
11 How …………. does it weigh?
12 Can I have …………. orange, please?
13 I’ve got …………. time so I can’t talk to you right now.
14 I’m sorry but there aren’t …………. free seats.
15 Can you give me …………. advice?
16 We need …………. bread, …………. kilo of ham …………. tin of sardines.
17 Would you like …………. sugar in your tea?
18 Are there …………. people in the street?
19 I haven’t got …………. money – only a few pounds.
20 I’m so happy because I’ve got …………. problems.
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Odpowiedzi - Answers
1 Is there a pool near your house?
[?] Czy jest jakiś/ jeden basen niedaleko twojego domu? Basen jest tu w liczbie pojedynczej.

2 Hurry! We haven’t got much time.
[?] Pospiesz się! Nie mamy dużo czasu.

3 Are there any apples in the basket? Æmany jest również możliwe
[?] Czy są jakieś/ jakiekolwiek jabłka w koszu?

4 How much sugar do you need?
[?] Ile cukru potrzebujesz? – tutaj ‘much’ jest częścią zaimka pytającego ‘how much...?’

5 Would you like some tea?
[?] Chcesz trochę herbaty? – to jest oferta.

6 -Do they have much time?
[?] Czy oni mają dużo czasu?

-Yes, but only a little .
[?] Tak, ale tylko odrobinę.

7 Can I have some water, please?
[?] Czy mogę prosić trochę wody? – to jest prośba

8 The train leaves in 10 hours so we have a lot of time.
[?] Pociąg odjeżdża za 10 godzin, więc mamy dużo/ mnóstwo czasu.

9 -How much coffee do you have?
[?] Ile masz kawy? – tutaj ‘much’ jest częścią zaimka pytającego ‘how much...?’

-A lot. (dużo).
[?] Dużo. – nie piszemy ‘a lot OF’ bo nie ma rzeczownika po tym wyrażeniu

10 How many people were there at the party?
[?] Ile osób było na przyjęciu? – tutaj ‘many’ jest częścią zaimka pytającego ‘how many...?’

11 How much does it weigh?
[?] Ile to waży? – tutaj ‘much’ jest częścią zaimka pytającego ‘how much...?’

12 Can I have an orange, please?
[?] Czy mogę prosić o (jedną) pomarańczę? – ‘a/an’ pojawia się przed liczbą pojedynczą
rzeczowników policzalnych. Często są one nieme w języku polskim.

13 I’ve got little time so I can’t talk to you right now.
[?] Mam mało czasu więc nie mogę teraz z tobą rozmawiać. – piszemy samo ‘little’, ‘a little’
oznaczałoby odrobinę i nie pasowałoby do kontekstu tzn. mając odrobinę czasu można z kimś
porozmawiać

14 I’m sorry but there aren’t any free seats.
[?] Przykro mi, ale nie mamy (żadnych) wolnych miejsc. – ‘any’ dodajemy w przeczeniach gdy
nie mamy w ogóle czegoś; w języku polskim nie musimy dodawać ‘żadnych’, ale nie zapomnij
dodać ten wyraz w przeczeniach w języku angielskim.

15 Can you give me some advice?
[?] Czy możesz mi doradzić? dosłownie: Czy możesz dać mi trochę porady? – w ten sposób
prosimy o doradzenie w języku angielskim, ponieważ ‘advice’ – ‘(po)rada’ jest rzeczownikiem
niepoliczalnym

16 We need some bread, a kilo of ham a tin of sardines.
[?] Potrzebujemy trochę chleba, (jeden) kilogram szynki i (jedną) puszkę sardynek. – ‘chleb’
jest w jęz. angielskim niepoliczalny więc nie możemy postawić przed nim ‘a’. ‘a’ oznacza
‘jeden’ więc pasuje do ‘kilograma’ i ‘puszki’

17 Would you like some sugar in your tea?
[?] Czy chcesz trochę cukru do kawy? – to jest oferta

18 Are there any people in the street? Æmany jest również możliwe
[?] Czy są (jacyś/ jacykolwiek) ludzie na ulicy? – ‘any’ dodajemy w pytaniach, i choć w języku
polskim tego nie robimy, nie zapomnij dodać ten wyraz w pytaniach o rzeczownik w liczbie
mnogiej w języku angielskim.

19 I haven’t got much money – only a few pounds.
[?] Nie mam dużo pieniędzy – tylko kilka funtów. – ‘pieniądze’ są w języku angielskim
niepoliczalne, więc nie możemy tu użyć ‘many’

20 I’m so happy because I’ve got few problems.
[?] Jestem taki szczęśliwy bo mam niewiele problemów. – ‘few’ oznacza ‘niewiele’, czyli
znaczy mniej od ‘a few’. W kontekście problemów pasuje ‘niewiele’ bo kto by się cieszył
z większej ilości problemów?

