
KONSTRUKCJE: There is / There are 
 

There is / there are stosujemy mówiąc, że w danym miejscu znajduje się jakaś osoba(y), rzecz(y). 

 

There is stosujemy, gdy mówimy o jednej osobie lub jednej rzeczy. Można stosować skrót: There’s 

There are stosujemy mówiąc o wielu osobach lub wielu rzeczach. 

 

There is a man in the street. (Na ulicy jest mężczyzna.) 

There’s a computer in my room. (W moim pokoju jest komputer.) 

There’s a little child in the picture. (Na obrazku jest małe dziecko.) 

There are people in the shop. (W sklepie są ludzie.) 

There are 4 chairs in the kitchen. (W kuchni są 4 krzesła.) 

There are letters on the table. (Na stole są listy.) 

 

Konstrukcja zdań oznajmujących: 

 

There is  

There are       +  kto?, co?  +  gdzie? 

 

 

There is            a man              in the street. (Na ulicy jest mężczyzna.) 

 

                            kto?                    gdzie? 

 

There are         letters             on the table. (Na stole są listy.) 

 

                            co?                  gdzie? 
 

 

Konstrukcja zdań pytających: 

 

Is there / Are there  +  kto?, co?  +  gdzie? 

 

Is there                            a man         in the street? (Czy na ulicy jest mężczyzna?) 

     Are there         pictures       in your book? (Czy w twojej książce są obrazki?) 

 

Konstrukcja zdań przeczących: 

 

There isn’t / There aren’t  +  kto, co  +  gdzie. 

 

There isn’t                              a man        in the street. (Na ulicy nie ma mężczyzny.) 

           There aren’t      apples       on the tree. (Na drzewie nie ma jabłek.) 

 

 

W tych konstrukcjach, pytając o większą liczbę ludzi lub rzeczy, często wykorzystuje się słowa: some, any. 

 

some – trochę, kilka (stosuje się tylko w zdaniach oznajmujących) 

any – jakieś (stosuje się w pytaniach) 

any – żadne (stosuje się w przeczeniach) 

 

Zatem słowo any ma dwa znaczenia. W pytaniach oznacza – jakieś, a w przeczeniach – żadne. 

 

There are some children in the playground. (Na placu zabaw jest kilkoro dzieci) 

Are there any students in the classroom? (Czy w klasie są jacyś uczniowie?) 

There aren’t any towels in the bathroom. (W łazience nie ma żadnych ręczników.) 

 

 



 

There is / There are + kto? co? + gdzie? 

W moim pokoju jest biurko. – There is a desk in my room. 

Na strychu są dwa kredensy. – There are two cupboards in the attic. 

W kuchni jest lodówka..................................................................................................................................... 

W łazience jest pralka....................................................................................................................................... 

W salonie jest telewizor....................................................................................................................................... 

W moim pokoju jest komputer.......................................................................................................................... 

Czy w kuchni jest kuchenka?......................................................................................................................... 

Czy w łazience jest wanna?............................................................................................................................ 

Czy w salonie są jakieś fotele?........................................................................................................................ 

W kuchni nie ma radia.................................................................................................................................... 

W salonie nie ma sofy...................................................................................................................................... 

Czy w jadalni jest stół?......................................................................................................................................... 

W sypialni nie ma dwóch łóżek........................................................................................................................ 

W ogrodzie nie ma żadnych kwiatów.................................................................................................................. 

Czy w holu są jakieś lustra?................................................................................................................................. 

W kuchni nie ma żadnych krzeseł................................................................................................................... 

 

 

on – na 

under – pod 

in – w 

opposite – naprzeciwko 

behind – za 

in front of – przed 

next to – obok 

on the left – po lewej stronie 

on the right – po prawej stronie 

between – pomiędzy 

near – niedaleko, nieopodal 

above – nad, ponad 

 

 

W piórniku jest pióro. – There is a pen in the pencil-case. 

Na biurku jest książka. – .................................................................................................................................. 

Pod łóżkiem są buty. – ..................................................................................................................................... 

Obok stołu są dwa krzesła. – ........................................................................................................................... 

Za drzwiami jest plecak. - ................................................................................................................................ 

Naprzeciwko drzwi są dwa okna. - ................................................................................................................. 

Przed domem jest ogród. - ....................................................................................................................... 

Pomiędzy fotelami jest sofa. - ....................................................................................................................... 

Nad biurkiem jest półka. - ....................................................................................................................... 

 



MUCH / MANY znaczą wiele, dużo 

 

Much stoi przed rzeczownikami niepoliczalnymi, natomiast many – przed rzeczownikami policzalnymi: 

There isn't much money in my wallet. – W moim portfelu nie ma dużo pieniędzy. 

We haven't got much time. – Nie mamy wiele czasu. 

Are there many students at school? – Czy w szkole jest dużo uczniów? 

I don’t know many foreigners. – Nie znam wielu obcokrajowców. 

 

Much i many spotykamy przede wszystkim w pytaniach i przeczeniach.  

 

A LOT OF / LOTS OF znaczy wiele, dużo 

 

W zdaniach twierdzących zamiast much i many użyjemy wyrażenia a lot of. Wyrażenia te mogą być użyte zarówno z 

rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi: 

We have got a lot of time. – My mamy dużo czasu. 

She earns lots of money. – Ona zarabia dużo pieniędzy. 

Roberts has got a lot of friends. – Robert ma wielu przyjaciół. 

 

Wyrażenia HOW MUCH / HOW MANY znaczy ile?(jak dużo?, jak wiele?) 

 

Stosuje się je do pytań, z tym, że How much stosujemy do rzeczowników niepoliczalnych, a How many do 

rzeczowników policzalnych: 

 

rzeczowniki niepoliczalne rzeczowniki policzalne 

 

How much bread? – Ile chleba? 

How much salt? – Ile soli? 

How much water? – Ile wody? 

 

How many people? – Ile ludzi? 

How many cars? – Ile samochodów? 

How many flowers? – Ile kwiatów? 
 

 

Pytając o ilość osób czy rzeczy w konkretnym miejscu stosujemy następującą konstrukcję: 

How much / How many  +  kogoś?, czegoś? +  is there / are there  +  gdzie? 

How much    money          is there            in the bank? 

How much   soap          is there            in the bathroom? 

          How many chairs               are there        in the dining room? 

          How many students   are there        in the classroom? 

 

Ile wody jest w butelce? – How much water is there in the bottle? (How much, bo woda – rzeczownik niepoliczalny) 

Ile drzew jest w lesie? – How many trees are there in the forest? (How many, bo drzewa – rzeczownik policzalny) 

Ile jabłek jest na stole? ...................................................................................................................................... 

Ile cukru jest w kuchni? .................................................................................................................................... 

Ile samochodów jest na ulicy? .......................................................................................................................... 

Ile jajek jest w lodówce? ................................................................................................................................... 

Ile soku jest w kartonie? .................................................................................................................................... 

Ile dżemu jest w lodówce? ................................................................................................................................ 

Ile soli jest w kuchni? ........................................................................................................................................ 

Ile kwiatów jest w ogródku? ............................................................................................................................. 

Ile śliwek jest w koszyku? ................................................................................................................................. 

Ile herbaty jest w szklance? ............................................................................................................................... 


