
ARTICLES
PRZEDIMKI
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A (AN) – przedimek nieokreślony
a – występuje przed wyrazami zaczynającymi się
spółgłoską, np.
a book, a cat, a man
a big snowman
oraz w wyjątkach wyrazowych
kiedy samogłoskę wymawiamy jak spółgłoskę, jak np.
a university [juːnɪˈvɜːsɪti]

an – występuje przed wyrazami zaczynającymi się

samogłoską, np.

an actor, an apple, an egg

oraz w wyjątkach wyrazowych zawierających nieme

spółgłoski, jak np.

an hour [ˈaʊə]

THE – przedimek określony

When do we (not)use them?
Kiedy ich (nie)używamy?

Ø – brak przedimka 

*Jeżeli opisujemy rzeczownik

przymiotnikiem, to przymiotnik

umieszczamy pomiędzy przedimkiem a

rzeczownikiem i dopasowujemy

przedimek do PRZYMIOTNIKA, np.

an honest person
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A / AN

something  is not known yet
coś jest jeszcze nieznane z kontekstu lub
wymieniane po raz pierwszy, np.
What is this? It's a bird.

nationalities
narodowości, np.
Daisy is an Australian.jobs

zawody, np.
My boyfriend is an engineer.

beliefs
wierzenia; wyznania, np.
My cousin is a Christian, but her husban is a Jew.

numbers
liczebniki, np.
This car costs a hundred thousand dollars.

5 basic rules
5 podstawowych zasad
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A / AN 5 basic rules
5 podstawowych zasad

SPRÓBUJ PRZYPOMNIEĆ SOBIE

ZASADY I WYMYŚL PIĘĆ ZDAŃ

ZGODNIE Z NIMI.
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points on the globe and areas

oceans, seas and rivers

forests and deserts

mountain ranges

some geographical names
niektóre nazwy geograficzne:, np.

      miejsca na kuli ziemskiej i inne, np.
        It was in the north of Scotland.

       oceany, morza i rzeki, np.

         There are pearls in the Pacific Ocean.

         The Baltic Sea is surrounded by nine countries.

         The Vistula runs from the south to the north.

       lasy i pustynie, np.
       There is a lot of fallen trees in the Białowieża  
       forest.

       pasma górskie, np.
        The Sudetes are a mountain range.

superlatives
stopień najwyższy, np.
Forrest Gump is the best film on Netflix.

I saw a pigeon. The pigeon was on the roof. 

Nirvana is the American band that was formed
by Curt Cobain.

already known from the context
or situation
coś znanego już kontekstu lub sytuacji, np.

*The pigeon został wymienony drugi raz, natomiast the roof
jest miejscem znanym, częścią budynku, w którym
przebywamy.

*The American band  zostało tutaj sprecyzowane przez
zdanie przydawkowe określające rozpoczynające się od that.

something unique
coś wyjątkowego, np.
The Sun rises in the East.

media
media, np.

The cinema was born on

December 28, 1895.

The Times writes about politics.

THE

spoken dates
w ustnym odczytywaniu daty, np.
The eighteenth of July.

musical instruments
instrumenty muzyczne, np.

I can play the violin.

7 basic rules
7 podstawowych zasad
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THE
SPRÓBUJ PRZYPOMNIEĆ SOBIE

ZASADY I WYMYŚL PIĘĆ ZDAŃ

ZGODNIE Z NIMI.7 basic rules
7 podstawowych zasad
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countries (exception: plurals)

nazwy państw (za wyjątkiem liczby

mnogiej: the United States) np.

She lives in Japan.mountains
góry, np.
Rysy is higher than Skrzyczne.

lakes
jeziora, np. 
Baikal is located in Russia.

proper names
nazwy własne, np.
Lewandowski is my favourite football player.

means of transport
środki transportu, np.
 I go to school by train.

business and political roles
role biznesowe i polityczne, np.
 Duda has served as President of Poland.

mealtimes
pory posiłku, np.
I had breakfast at 10.

seasons
pory roku, np.
I go to France in summer.

some time expressions 
niektóre wyrażenia określające porę dnia, np.
I enjoy walking at night.

sports disciplines
dyscypliny sportowe, np.
I don't mind playing golf.

illnesses
choroby, np.
She suffered from cancer.

Ø 11 basic rules
11 podstawowych zasad
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Ø 11 basic rules
11 podstawowych zasad

SPRÓBUJ PRZYPOMNIEĆ SOBIE

ZASADY I WYMYŚL PIĘĆ ZDAŃ

ZGODNIE Z NIMI.
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