
Konspekt lekcji w klasie 1 gimnazjum z zakresu nauki o j ęzyku 
 
 
Prowadzący: mgr Marzena Golicz 
Czas: 45 minut 
 
Temat: Do czego potrzebne s ą liczebniki?  
 
Cele (uczeń): 

• zna podział liczebników na: główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe; 
zasady odmiany, sposoby łączenia liczebników z innymi częściami mowy; 

• wie, jaką funkcję pełni liczebnik w wypowiedzeniu. 
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna 
Metody pracy: ćwiczenia gramatyczne, heureza, gra dydaktyczna 
Pomoce dydaktyczne: podręcznik: M. Danielewiczowa Mowa polska, karta pracy 
inspirowana ćwiczeniami do klasy 1 Przygoda z pisaniem Wydawnictwa „MAC” SA, 
kolorowe kartony do odgadywania liczebników.  
 
 

Przebieg zaj ęć 
 
 

1. Powitanie. Przedstawienie celów lekcji. Podanie tematu lekcji. 
2. Przypomnienie wiadomości na temat liczebników (wykres, rozdanie notatek). 

 
Liczebniki 

              -   główne            (dwa, osiem, sto)              
              -   porz ądkowe  (pierwszy, drugi)          
              -   ułamkowe      (pół, półtora)          
              -   zbiorowe  (dwoje, ośmioro) 
 
Liczebniki porz ądkowe  odmieniają się tak jak przymiotniki . Liczebniki pozostałych typów 
odmieniają się przez przypadki (dwa, dwóch, dwoma, swoje, dwojga, dwojgu). 
W zdaniu liczebniki pełnią najczęściej funkcj ę przydawki . 
Liczebniki zbiorowe łączą się z: 

• rzeczownikami będącymi nazwami młodych istot (dwoje dzieci) 
• rzeczownikami, które mają tylko liczbę mnogą (dwoje sań) 
• rzeczownikami odnoszącymi się do grup, w skład których wchodzą mężczyźni i 

kobiety (czworo studentów) 
 

3. Odgadywanie przez uczniów rodzajów liczebnika, brakujących przypadków 
przy pomocy kolorowych kartonów (uczniowie odgadują najpierw chórem, 
potem indywidualnie) 

4. Rozdanie przez nauczyciela i wypełnienie przez uczniów karty pracy. 
5. Podsumowanie.  (Ocena uczniów zostanie dokonana dopiero po sprawdzeniu 

kart pracy). 
6. Zadanie domowe – ćw. 4 s. 55. 

 
 



 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 
Karta pracy 
 
Ćwiczenia 
 
1. Podkreśl i nazwij poszczególne liczebniki w zaproszeniu na urodziny. 
 
Serdecznie zapraszam Sz. P. Jana i Ewę Janowskich na uroczystość urodzinową, która 
odbędzie się o godz. 20.00 w Domu Artysty przy ulicy Małej 10. Goście proszeni są o 
przybycie pół godziny wcześniej. 
 

Adam Nawrocki 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.Kiedy używać liczebników zbiorowych? Przeczytaj podane wyrażenia i połącz z 
odpowiednik podpunktem. 

 
dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta        rzeczowniki odnoszące się do osób różnej płci 
 
troje skrzypiec, drzwi                           rzeczowniki nazywające obiekty występujące w parach 
 
czworo kurcząt, cieląt                          rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej 
 
dwoje uszu, oczu, rąk                          rzeczowniki nazywające istoty młode  
                                                            w liczbie pojedynczej w rodzaju nijakim 
 
3. Jaką funkcję w zdaniu pełni podkreślony liczebnik? 
 
W piątek po południu w Katowicach spadł pierwszy  śnieg. 
Liczebnik pełni funkcję ………………………………………………. 
 
 
4. Uzupełnij  
M. dwoje                                                                               M. trzej 
D. dwojga                                                                              D…………………. 
C. …………….                                                                      C. trzem                                               
B. dwoje                                                                                B. ………………….                
N. ………………                                                                    N. trzema 
Msc. ………………                                                                Msc. ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 


