
Temat1: Liczby porządkowe oraz utrwalenie zapisu dat. 

Liczebniki dzielimy na główne oraz porządkowe. 

Przykłady liczebników głównych już znacie np. 

1 - one (jeden) 

2 - two (dwa) 

3 - three (trzy) 

I tak dalej  

Liczebnik porządkowy to „który z kolei?” np. 

1 - the first (pierwszy) 

2 - the second (drugi) 

3 - the third (trzeci) 

Jak pewnie zauważyliście 3 pierwsze liczebniki są unikatowe i należy nauczyć się ich na 

pamięć. 

Na pewno zwróciliście już uwagę na to, że właśnie liczebniki porządkowe są nam 

potrzebne do zapisu dat.   

np. Który dziś jest? What day is it? -> It’s 3rd of April (* czytamy: It’s the third of April) 

Lista liczebników porządkowych: 

Liczebniki porządkowe 4 do 19 tworzy się przez dodanie przyrostka -th do liczebników 

głównych (końcówka -ve jest zamieniana na -f) 

 

4 four  ->       the fourth 

5 five  ->        the fifth  

6 six   ->         the sixth 

7 seven  ->    the seventh 

8 eight ->      the eighth 

9 nine ->       the ninth 

10 ten ->       the tenth

11 eleven -> the eleventh 

12 twelve -> the twelfth 

13 thirteen ->     the thirteenth 

14 fourteen ->    the fourteenth 



15 fifteen -> the fifteenth 

16 sixteen -> the sixteenth 

17 seventeen ->  the seventeenth 

18 eighteen ->      the eighteenth 

19 nineteen ->      the nineteenth 

Liczebniki porządkowe pełnych dziesiątek tworzymy przez zastąpienie końcówki -y 

końcówką -i oraz dodanie samogłoski -e przed przyrostkiem -th

 

20 twenty -> twentieth 

30 thirty -> thirtieth 

 

 

 

 

W liczebnikach porządkowych wielocyfrowych od 21 tylko ostatnia cyfra przybiera formę 

liczebnika porządkowego. Liczbę dziesiątek i jedności łączymy myślnikiem 

 

21 twenty one -> twenty-first 

22 twenty two -> twenty-second 

 

*Polecenie -> zapisz w zeszycie następujące daty według wzoru: 

5th  June 2016 - the fifth of June two thousand sixteen.  

10th January 1998 -  

21st December 1950 - 

13th September 1900 -  

2nd August 1532 -  

3rd February 2020 -  

 

WAŻNE!  

1) gdy podajemy datę w zdaniu mówiąc np. „ 10 września mam egzamin” to przed datą 

używamy przyimka ON np.  

I’ve got an exam on 10th September. 



2) gdy w zdaniu używamy nazw dni tygodnia również przed nimi używamy przyimka ON 

np. I learn English on Mondays - uczę się angielskiego w poniedziałki. 

3) Uwaga - gdy podajemy tylko rok, bez dnia i miesiąca, wówczas pojawia się przyimek IN 

np. I was born in 2005 - urodziłem się w 2005 roku. 

* Na quizizz.com udostępnię dla Was quizy powtórkowe z liczb porządkowych, dat, nazw 

miesięcy oraz nazw dni tygodnia. Zaproszenia udostępnię w poniedziałek 6.04 

 

Temat 2: Revision - utrwalenie wiadomości z Unitu 5 

Proszę o wykonanie zadań z podręcznika: 

Str. 76 - zad. 1-5 oraz 8 

Str 77 - zad. 9, 10, 12 

Zachęcam również do utrwalania słownictwa związanego z miejscami w mieście  

tu -> https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 

tu -> https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI  

tu -> https://quizlet.com/pl/345261026/english-class-a1-unit-5-flash-cards/ 

Od poniedziałku udostępnię również uczniom możliwość powtórki z Unitu 5 poprzez 

quizizz.com 

Dla chętnych: zeszyt ćwiczeń str. 48 i 49 

 

KONSULTACJE on-line dla chętnych - środa godz. 16.00 - o formie spotkania 

poinformuję Państwa we wtorek. 

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI
https://quizlet.com/pl/345261026/english-class-a1-unit-5-flash-cards/

