
15.04.2020  środa 
 
Nr lekcji:   dz. 74      Ch. 78 
Temat: Przedimki z nazwami geograficznymi. 
 
Kto za mało sobie poćwiczył, może wrócić do zadań na przedimki na 
szlifujswójangielski. 
 
Proszę zapoznać się z notatką w Waszym podręczniku dotyczącą tych maleńkich 
słówek, które jednak mają znaczenie i czasami kosztują nas oznaczenie błędu w 
pracy. Dobrze wiedzieć, że są, spróbować nauczyć się ich używać. Z nazwami 
geograficznymi jest prościej bo zawsze jest tak samo – to element integralny 
danej nazwy własnej po angielsku. 
 
Dla przypomnienia (notatka do zeszytu? / wydrukuj i wklej? / przepisz?): 

1. a/an – przedimek nieokreślony – możemy zastosować  przed 
rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, pojawia się pierwszy 
raz w wypowiedzi – oznacza: jakiś/ jeden z wielu / jeden  (Canyougive me 
anapple? / Take anumbrella in caseitrains.) 

2. przedimek zerowy (czyli jego brak przed rzeczownikiem) – przed 
rzeczownikami niepoliczalnymi, w sensie ogólnym (I love (0) freedom.  / 
(0) Money isextremelyimportant. / I don’tlike (0) Chinese food) 

3. przedimek określony – THE 
- mówimy o konkretnej rzeczy lub grupie rzeczy lub o rzeczowniku 
niepoliczalnym (Canyougive me backthemoney I lentyoulastyear? 
Thepeople in my villageareveryhelpful. I want thebluet-shirt, not the red 
one.) 
-zazwyczaj przed liczebnikami porządkowymi: the first / the second / the 
twenty-third 
- stopień najwyższy przymiotnika (the tallest, the most interesting) 
- w konstrukcji:  the sooner, the better (stopnień wyższy – im…tym…) 
- the champion of the world (wyrażamy dopełniacz: mistrz (kogo?czego?) 
świata) 
- instrumenty (gry mówimy o graniu) – I canplay the piano and the guitar. 
- GEOGRAFIA (jest skomplikowana) 
1.rzeki: the Vistula, the Danube, the Amazon    ale nie jeziora: Lake Erie, 
Lake Superior 
2.morze i oceany: the Baltic, the Mediterrenian, the Pacific, the Atlantic 
3.łańcuchy górskie: the Tatras, the Alps    ale nie pojedyncze góry: 
Lastyear I climbed Rysy/ Kilimanjaro / Mount Blanc. 



4.archipelagi: Kawika Shojiis from the Hawaii.     Ale nie pojedyncze 
wyspy: Wikotriaused to live in Sicilly. 
5.kaniony: the Grand Canyon   ale nie wodospady: Niagara Falls 
6.ciała niebieskie: the Sun, the Moon, ale nie planety: I’mflying to Mars 
nextweek. 
7.Nazwy państw lub miast: He lives in Germany / Spain / Potrugal / China 
// Warsaw /  
Paris / London / Krasnystaw           ale: The Hague /  the Vatican   i   the 
Netherlands    oraz    the USA / the UK / the People’s Republic of China / 
the United Arab Emirates (ponieważ w nazwie mają rzeczownik) 
8.kontynenty: Poland is in Europe, New York in inNorthAmerica and 
Melbourne is in Australia. 

 
Podręcznik: zadania: J, K / str.95      D / 104 
Zeszyt ćwiczeń: zad. C, D, E / str.71 – 72,      B / str.77 
 
Nie wysyłaj odpowiedzi, w poniedziałek wyślę klucz i sprawdzisz sam, czy 
dobrze myślałeś. 
 


