
Topic: Articles- przedimki. 

 

1.Przedimek jest częścią mowy (nie występującą w języku polskim), która pojawia się w 

języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników. 

2. W języku angielskim występują dwa rodzaje przedimków: 

▪ nieokreślony "a" i "an", 

▪ określony "the" 

3. Przedimki nieokreślone "a" i "an" stawiane są przed rzeczownikami (zazwyczaj 

policzalnymi), które określają jedną osobę lub przedmiot z grupy takich przedmiotów czy 

osób. Powiedzenie : "He is a pianist" oznacza, że on jest jednym pianistą z grupy pianistów. 

Przedimek "a" jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski np: 

"I’m reading a book." 

Przedimek "an" jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi sie od samogłoski np: 

"She’s having an apple." 

Przedimki "a" i "an" występują tylko z rzeczownikami w liczbie pojedynczej. 

 

4. Przedimek "the" oznacza, że przedmiot lub osoba, o której jest mowa, jest już w jakimś 

stopniu zdefiniowana i posiada elementy, które nie są typowe dla danej grupy, z której on czy 

ona pochodzi. Na przykład: The car is parked in front of the house. (Samochód jest 

zaparkowany przed domem – aby powiedzieć to zdanie, nasz słuchacz musi wiedzieć jaki 

samochód i jaki dom. Innym sposobem interpretacji tego zdania jest powiedzenie, że ten 

samochód jest zaparkowany przed tym domem). 



 

5. Brak przedimka 

W języku angielskim nie zawsze musimy stosować przedimek. Przedimka nie stosuje się, 

kiedy: 

• tworzymy zdania o sensie ogólnym 

I like ice creams. - Lubię lody. 

 

• mówimy o państwach (z wyjątkami: the Netherlands – Holandia, the United States of 

America - Stany Zjednoczone, the Czech Republic - Republika Czeska) 

She lives in Poland. - Ona mieszka w Polsce. 

 

• mówimy o językach 

English is easy to learn. - Język angielski jest łatwy do nauki. 

 

• mówimy o posiłkach 

I usually have breakfast early. - Zwykle wcześnie jem śniadanie. 

 

• mówimy o imionach i nazwiskach pojedynczych osób 

Jack is visiting us later. - Jack odwiedzi nas później. 

 



 

• mówimy o nazwach sklepów 

Terrence works at Best Buy. - Terrence pracuje w Best Buy. 

 

• mówimy o konkretnym roku 

I was born in 1960. - Urodziłem się w roku 1960. 

 

• mówimy o pojedynczych szczytach górskich/jeziorach/wyspach 

Rysy is the highest mountain in Poland. - Rysy to najwyższa góra w Polsce. 

Lake Śniardwy is popular in Poland. - Jezioro Śniardwy jest popularne w Polsce. 

 

• mówimy o miastach/lotniskach/ulicach/stacjach kolejowych 

Heathrow is one of the airports in London. - Heathrow jest jednym z lotnisk w Londynie. 

I live in San Diego. - Mieszkam w San Diego. 

Could you tell me where Oxford Street is? - Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie znajduje się 

ulica Oxford Street? 

 

• mówimy o dniach tygodnia 

Today is Wednesday. - Dzisiaj jest środa. 

 

• mówimy o przedmiotach szkolnych 

I've never been good at maths. - Nigdy nie byłem dobry z matematyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Topic: Articles- ćwiczenia. 

 

Zadanie 1  (obowiązkowe dla wszystkich) 

Proszę wykonać zadanie z linku poniżej. W zadaniu musicie wpisać, tam, gdzie to konieczne, 

przedimki: a, an, the lub tam, gdzie można je pominąć musicie wpisać X. Po skończeniu 

zadania, kliknijcie „Finish,” następnie wpiszcie swoje imię i nazwisko i kliknijcie „Send.” 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski

&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=kd&i=foots&r=nu 

 

Zadanie 2 (dla osób, którym ocena na koniec roku szkolnego waha się, a chcieliby 

otrzymać lepszą ocenę). 

W zadaniu musicie wpisać w zdania przedimki: a, an, the lub tam, gdzie można je pominąć 

wpisać „-„.   

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski

&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&l=eg&i=ssozt&r=zf 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=kd&i=foots&r=nu
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=kd&i=foots&r=nu
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&l=eg&i=ssozt&r=zf
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&l=eg&i=ssozt&r=zf

