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16.04 

Good morning! 😊

Topic: How to get to the bus stop?

Dzisiaj w ramach poświątecznego powtórzenia poprzednich lekcji, proszę zrobić zadania C,D,E w 

zeszycie ćwiczeń na str. 70 oraz zad. A,B na str. 71. Odpowiedzi odeślij. 

17.04

Topic: Articles – przedimki. 

Dzisiejszym tematem lekcji są przedimki, które jak zapewne pamiętacie, dzielą się na: nieokreślone (a/

an) oraz określony (the). Zapiszcie poniższą notatkę w zeszycie:

1. Przedimek nieokreślony a/an stosujemy tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

pojedynczej. 

Przedimek a – stawiamy przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski (w wymowie)

Np. a city, a park , a university (wymowa- juniversiti)

Przedimek an – stawiamy przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski (w wymowie).

Np. an underground, an apple, an hour (wymowa – ałer)

Przedimek nieokreślony a/an używamy:

1) kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy (np. There is a river in London.)

2) w odniesieniu do zawodów, ról, stanu cywilnego (np. She is a teacher.) 

2. Przedimek określony the stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i

mnogiej oraz rzeczownikami niepoliczalnymi , w odniesieniu do:

1) konkretnego przedmiotu/osoby/zjawiska, o których była mowa wcześniej.

( Look! There is a dog in the road. Is the dog lost?)

2) nazw obiektów unikalnych, jedynych w swoim rodzaju, planet (Who was the first man on the 

Moon?)

3) nazw rzek, pustyń, mórz, oceanów, łańcuchów górskich ( The Thames is in London. The 

Sahara is amazing. I’d like to see the Himalayas. We flew over the Atlantic.)

4) nazw kin, teatrów, statków, hoteli itd. (We’re staying at the Grand Hotel)

5) narodowości (The French are proud of their fashion– Francuzi są dumni ze swojej mody)

UWAGA! Zaimki a/an, the NIE WYSTĘPUJĄ przed nazwami: miast, większości państw (z wyjątkiem 

The United Kingdom, The Czech Republic, the USA), wysp, jezior szczytów górskich, przedmiotów w 

szkole, dyscyplin sportowych, posiłków, dni tygodnia, miesięcy. 



Proszę teraz spróbować zrobić zad. J i K w podręczniku na str.95

Ćwiczenia online. Sprawdź się sam!

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/a_the.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/a_the_2.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/a_the.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/a_the_2.htm

