
II LICZEBNIKI PORZĄDKOWE 

1.  

a) setny     100,  
b) sto    100, 
c) osiemnaście   18,  
d) trzydziesty drugi  32,  
e) dwudziesty   20,  
f) piętnaście   15,  
g) trzysta piętnasty  315,  
h) sześć     6,  
i) osiemset pięćdziesiątej drugiej  852,  
j) pierwszemu   1,  
k) dwa tysiące dwunastego  2012, 
l) trzydzieści   30, 
m) dwusetnych   200, 
n) tysiąc dwieście sześćdziesiąt 1260, 
o) sto pierwszym   101, 
p) osiemnastymi   18, 

 
2.  

a) pierwszy, b) trzeci, c) dziesiąty, d) drugi, e) piąty, f) dwunasty, g) ósmy, h) czwarty, i) szósty, j) 
dziewiąty, k) siódmy, l) jedenasty  

 

3.   

a) jedenastego 
b) trzeciego  
c) dwudziestego czwartego  
d) pierwszego  
e) trzydziestego  
f) dwudziestego piątego, dwudziestego szóstego (dwudziesty szósty) 
g) trzydziestego pierwszego  
h) pierwszego  
i) drugiego  
j) ósmego  
k) pierwszego  

 
4.  

1. tysiąc sześćset siedemdziesiątym dziewiątym 
2. dziewięćset sześćdziesiątym szóstym 
3. tysiąc czterysta dziesiątym  
4. tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym, tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim 
5. tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym, druga 
6. tysiąc dziewięćset czterdziestym drugim 
7. tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym, tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim, pierwsza 
8. tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym 
9. dwa tysiące czwartym 
 



5.  

Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od drugiej wojny światowej reformy miały miejsce 
w roku tysiąc dziewięćset czterdziestym szóstym (1946), tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym (1950), tysiąc 
dziewięćset pięćdziesiątym siódmym (1957) i tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym (1975). Obecny 
trójstopniowy podział administracyjny obowiązuje od pierwszego (1) stycznia tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiątego dziewiątego (1999) roku.  

Stan na pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego (2019):  

 jednostki pierwszego (1.) stopnia – szesnaście (16) województw, 
 jednostki drugiego (2.) stopnia – trzysta osiemdziesiąt (380) powiatów, w tym:  

o sześćdziesiąt sześć (66) miast na prawach powiatu – gminy o statusie miasta, wykonujące 
zadania powiatu, potocznie zwane „powiatami grodzkimi”, 
o trzysta czternaście (314) powiatów – skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą 
gmin, potocznie zwane „powiatami ziemskimi”, 

 jednostki trzeciego (3.) stopnia – dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem (2477) gmin, w 
tym:  
o trzysta dwie (302) gminy miejskie, które zawierają się w administracyjnych granicach miasta 
(w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu), 
o sześćset trzydzieści osiem (638) gmin miejsko-wiejskich, w skład których wchodzi miasto oraz 
kilka wsi, 
o tysiąc pięćset trzydzieści siedem (1537) wiejskich – gminy, które na swoim terytorium nie 
zawierają miasta, z tego sto pięćdziesiąt osiem (158) takich gmin ma siedzibę w mieście. 

6.  

a) Julian Tuwim - Ptasie radio (fragment) – l. porządkowe 

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 

Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 

Proszę, niech każdy nastawi aparat, 

Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 

Po pierwsze (1) – w sprawie, 

Co świtem piszczy w trawie? 

Po drugie (2) – gdzie się 

Ukrywa echo w lesie? 

Po trzecie (3) – kto się 

Ma pierwszy kąpać w rosie? 

Po czwarte (4) – jak 

Poznać, kto ptak, 

A kto nie ptak? 

A po piąte (5) przez dziesiąte (10) 

Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 

Pitpilitać i pimpilić 

Ptaszki następujące: 

 
b) Anna Łada-Grodzicka – Dziesięć piłek 
 Kup mi tato piłkę 
 prosi Krzyś. 
 Dobrze synku, chodź do sklepu 



 – kupimy ją dziś. 
 W sklepie bardzo trudny wybór, 
 – tyle piłek jest... 
 A co jedna to ładniejsza... 
 Na pierwszej (1) jest pies, 
 na drugiej (2) kaczki, 
 na trzeciej (3) szlaczki, 
 czwarta (4) jest w kratki. 
 A piąta (5) w kwiatki. 
 szósta (6) ma kółka, 
 na siódmej (7) mknie jaskółka, 
 ósma (8) ma wiatraki, 
 a dziewiąta (9) ptaki. 
 Na największej dziesiątej (10) jest miś, 
 właśnie tę wybrał Krzyś. 
 
c) Julian Tuwim – Trudny rachunek – l. porządkowe i główne 
 Szły raz drogą trzy (3) kaczuszki, 
 grzecznie, że aż miło: 
 pierwsza (1) biała, druga (2) czarna, 
 a trzeciej (3) nie było. 
 
 Na spotkanie tym kaczuszkom 
 dwie (2) znajome wyszły: 
 pierwsza (1) z krzaków, druga (2) z sieni, 
 trzecia (3) prosto z Wisły. 
 
 Aż tu jeszcze jedna idzie, 
 bardzo wesolutka, 
 idzie sobie, podskakuje, 
 a ta  druga (2) – smutna. 
 
 Siadły wszystkie na ławeczce, 
 wtem  dziewiąta (9) krzyczy: 
 "pięć (5) nas było a jest  osiem (8)! 
 Kto nas wreszcie zliczy?" 
 
 Na to mówi jej ta trzecia (3) 
 "Sprawa bardzo trudna. 
 Wyszłam  pierwsza (1), przyszłam szósta (6), 
 teraz jestem siódma (7)!" 
 
 I nie mogły się doliczyć, 
 nic nie wyszło z tego, 
 więc do domu, choć to kaczki, 
 wróciły gęsiego. 
 
d) Wanda Chotomska – Jak biedronka zgubiła kropki – l. porządkowe 
W poniedziałek bardzo rano 
pierwsza (1) kropka wpadła w siano. 
drugą(2) kropką wiatr we wtorek 
Grał w siatkówkę nad jeziorem. 



W środę kos dał swoim dzieciom 
Do zabawy kropkę trzecią (3). 
 
W czwartek czwarta (4) z siedmiu kropek 
W świat ruszyła autostopem. 
piąta (5) kropka w piątek rano 
Wpadła w studnię cembrowaną. 
szóstą (6) kotek wziął w sobotę 
I nie oddał jej z powrotem. 
A siódma (7) przy niedzieli 
Spadła w mieście z karuzeli. 
 


