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Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników angielskich
•

W większości przypadków dodaje się ‘s’ do rzeczownika
np.: dog (pies) Æ dogs (psy); pencil (ołówek) Æ pencils (ołówki)

•

Jeśli rzeczownik kończy się na literę ‘y’, a przed nią nie ma samogłoski (a, e, i,
o lub u) wtedy tworząc liczbę mnogą wyrzucamy ‘y’ i dopisujemy ‘ies’
np.: strawberry Æ strawberry + ies Æ strawberries; country Æ countries

•

Jeśli rzeczownik kończy się na literę ‘y’, a przed nią jest samogłoska (a, e, i, o
lub u) wtedy nic nie zmieniamy i dopisujemy ‘s’
np.: monkey Æ monkeys; ploy Æ ploys

•

Jeśli rzeczownik kończy się na ‘sh’, ‘ch’, ‘x’ lub ‘ss’ wtedy dopisujemy ‘es’
np.: brush Æ brushes; torch Æ torches; box Æ boxes; class Æ classes

•

Jest też grupa rzeczowników, których liczba mnoga jest nieregularna tzn., że
nie obowiązuje żadna z powyższych zasad
np.: child (dziecko) Æ children (dzieci); man (mężczyzna) Æ men
(mężczyźni); woman (kobieta) Æ women (kobiety); fish (ryba) Æ fish (ryby);
foot (stopa) Æ feet (stopy); person (osoba)Æ people (ludzie) (choć w mowie
formalnej można powiedzieć persons); mouse (mysz) Æ mice (myszy); tooth
(ząb) Æ teeth.
W przypadku rzeczowników kończących się na ‘f’ lub ‘fe’ usuwamy f(e) i
zastępujemy je końcówką –ves.
np.: wife Æ wives, wolf Æ wolves.

•

W tym przypadku pozostaje jedynie nauczyć się ich na pamięć
♣ Są też inne wyjątki tworzenia liczby mnogiej (np.: czasem do rzeczownika
kończącego się na ‘o’ dodajemy ‘es’ tomato (pomidor Æ tomatoes (pomidory),
ale nie jest ich zbyt wiele
♣ Zauważ, że niektóre rzeczowniki występują tylko w liczbie mnogiej (np.:
scissors – nożyczki; trousers – spodnie), a niektóre tylko w liczbie pojedynczej
(np.: hair)
♣ W przypadku rzeczowników abstrakcyjnych (np.: love – miłość, anger –
gniew) lub rzeczowników niepoliczalnych (np.: milk – mleko, salt – sól, water –
woda) z reguły nie można utworzyć liczby mnogiej.
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Exercise: Write the nouns in the plural.
1) raspberry …………………...
2) boy …………………...
3) story …………………...
4) pen …………………...
5) lolly …………………...
6) foot …………………...
7) boss …………………...
8) man …………………...
9) torch …………………...
10) monkey …………………...
11) inch …………………...
12) parrot …………………...
13) woman …………………...

14) bed …………………...
15) pinch …………………...
16) arm …………………...
17) pole …………………...
18) lunch …………………...
19) sash …………………...
20) snake …………………...
21) rush …………………...
22) bike …………………...
23) punch …………………...
24) elephant …………………...
25) flower …………………...
26) knife …………………...

Fold here

--------------------------------------------------------------------------

Answers:
1) raspberries; 2) boys; 3) stories; 4) pens; 5) lollies; 6) feet; 7) bosses; 8) men; 9) torches; 10)
monkeys; 11) inches; 12) parrots; 13) women; 14) beds; 15) pinches; 16) arms; 17) poles; 18)
lunches; 19) sashes; 20) snakes; 21) rushes; 22) bikes; 23) punches; 24) elephants; 25) flowers; 26)
knives
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