
Jest i są (there is/there are) oraz określniki ilościowe 

(There is/ there are and quantifiers) 

https://www.businessenglish.com/grammar/there-is-there-are.html?lang=pol 

Wyrażenie "there is" / "there are" występuje z określnikami ilościowymi (quantifiers), które 

określają ilość rzeczowników bez użycia liczb.  

 

Przykłady  

there is:  

o There is some milk.  

o Is there enough coffee?  

o There isn’t any money.  

there are:  

o There are some chairs.  

o Are there many people?  

o There aren’t enough eggs.  

Forma - "there is" / "there are" + rzeczowniki  

Rzeczowniki  

 

Istnieją dwa rodzaje rzeczowników: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.  

• rzeczowniki policzalne: Rzeczowniki które można określić przy użyciu liczb. Tylko 

rzeczowniki policzalne występują w liczbie mnogiej (więcej lub mniej niż jeden):  

o "one chair" (singular)  

o "zero eggs" (plural)  

o "hundreds of people" (plural)  

 

• rzeczowniki niepoliczalne: Rzeczowniki, których nie można określić przy użyciu 

liczb. Traktujemy je jak liczbę pojedynczą bez "a" / "an":  

o "water"  

o "time"  

o "money"  

"There is" używamy z rzeczownikiem policzalnymi w liczbie pojedynczej i ze wszystkimi 

rzeczownikami niepoliczalnymi.  

 

"There are" używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.  



 

Przykłady  

• there is  

o positive:  

▪ "There is an egg."  

o negative:  

▪ "There isn’t (is not) time."  

o question:  

▪ "Is there milk?"  

• there are  

o positive:  

▪ "There are zero eggs."  

o negative:  

▪ "There aren’t (are not) hundreds of people."  

o question  

▪ "Are there three chairs?"  

 

Forma - "there is" / "there are" + określniki ilościowe + rzeczownik  

"There is" / "there are" i określników ilościowych używamy do opisania ogólnych ilości 

rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych (bez użycia liczb).  

 

Nie wszystich określników ilościowych możemy użyć zarówno z rzeczownikami 

policzalnymi jak i niepoliczalnymi:  

określnik ilościowy  znaczenie  

"there is" + rzeczownik 

niepoliczalny    

"there are" + rzeczownik 

policzalny w liczbie mnogiej    
 

no  zero  

any  
ilość większa niż zero (jedynie w 

pytaniach i przeczeniach)  

a little  a few  
niewielka ilość  

a bit of  several  

less  fewer  
ilość mniejsza w porównaniu do 

innej ilości  

some  
ilość większa od niewielkiej 

ilości  

enough  ilość wymagana  

not enough  ilość mniejsza niż wymagana  

a lot of  

lots of  
duża ilość  

more  
ilość dodatkowa lub większa od 

innej ilości  



określnik ilościowy  znaczenie  

"there is" + rzeczownik 

niepoliczalny    

"there are" + rzeczownik 

policzalny w liczbie mnogiej    
 

much  -  
duża ilość (jedynie w pytaniach i 

przeczeniach)  

-  many  duża ilość  

not much  not many  nieznaczna ilość  

too much  too many  ilość większa niż wymagana  

 

Examples:  

 

"there is" + określnik ilościowy + rzeczownik niepoliczalny  

• zdanie twierdzące:  

o "There is some milk."  

• zdanie przeczące:  

o "There isn’t (is not) enough coffee."  

• pytanie:  

o "Is there any water?"  

"there are" + określnik ilościowy + rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej  

• zdanie twierdzące:  

o "There are lots of reports."  

• zdanie przeczące:  

o "There aren’t many people."  

• pytanie:  

o "Are there too many eggs?"  



 


