
17 Przedimek określony  ‘the’ 
 

 
 Przedimek ‘the’ znajduje się przed rzeczownikami policzalnymi lub   

 niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej. 
 
 ‘The’ jest przedimkiem określonym, co oznacza, że umieszczamy go przed  

 rzeczownikiem, który w rozmowie lub tekście pojawił się wcześniej   

 i wymieniamy go po raz kolejny. 

 
         This is a plane.  -  To jest samolot. (jakiś samolot, jeden z wielu, wcześniej nie  

                                                                      wspomniany) 

 
         The plane is big.  -  Ten samolot jest duży. (ten, o którym mówiliśmy wcześniej, 

                                                                                   ten, na który wcześniej wskazaliśmy) 

 
         That is a house.  -  To jest dom. (jakiś dom, jeden z wielu, o którym wcześniej  

                                                                  nie mówiliśmy) 
 

         The house is new.  -  Ten dom jest nowy. (ten, o którym mówiliśmy wcześniej) 

 
         These are people.  -  To są ludzie. (jacyś ludzie, o których wcześniej nie  

                                                                      mówiliśmy) 

 
         The people are nice.  -  Ci ludzie są mili. (ci, o których wcześniej mówiliśmy, na 

                                                                                 których wskazywaliśmy)     

 
 

 
Inne zastosowanie przedimka ‘the’ 

 
 Przedimka określonego ‘the’ używamy stale przed rzeczownikami, które 

 w pewnym miejscu lub otoczeniu są jedyne, niepowtarzalne, np. 
 
               the world  -  świat  (jest tylko jeden, w którym żyjemy) 

               the sun  -  słońce  (jest tylko jedno w naszym układzie słonecznym) 

               the moon  -  księżyc  (jest tylko jeden przy naszej planecie) 

               the sky  -  niebo  (jest tylko jedno) 

               the Earth  -  Ziemia  (jest tylko jedna taka planeta) 

               the country  -  państwo  (jeżeli mówimy o tym, w którym żyjemy) 

               the city  -  miasto  (jeżeli mówimy o tym, w którym mieszkamy) 

               the sea  -  morze  (jeżeli jest tylko jedno na obszarze kraju) 
 
 



I.  Wpisz przedimek ‘a’  lub  ‘the’ . 
 
  1. This is  ....................  book.   ....................  book is very interesting. 

  2. That is  ....................  computer.   ....................  computer is new. 

  3. This is  ....................  picture.   ....................  picture is beautiful.   

  4. That is  ....................  pen.   ....................  pen is expensive. 

  5. This is  ....................  camera.   ....................  camera is good. 

  6. That is  ....................  village.   ....................  village is small. 

  7. This is  ....................  toy car.   ....................  toy car is fine. 

  8. That is  ....................  man.   ....................  man is tall. 

  9. This is  ....................  woman.   ....................  woman is short. 

10. That is  ....................  frog.   ....................  frog is green. 

  
II.  Wpisz OK jeżeli przedimek jest właściwy. Popraw niewłaściwe.  
 
1.  This is  a  tree. 

      A  tree is high. 

.................................... 

.................................... 

2.  That is  the  pencil. 

        The  pencil is long. 

.................................... 

.................................... 

3.  This is  a  child. 

        The  child is happy. 

.................................... 

.................................... 

4.  These are  a  toys. 

       The  toys are new. 

.................................... 

.................................... 

5.  Those are cars. 

        The  cars are fast. 

.................................... 

.................................... 

 
III. Wpisz zaimek ‘the’ jeżeli jest wymagany. 
 
  1.  ....................  sun is a star. 

  2.  I am from Poland.   ....................  country is very beautiful. 

  3.  These are  ....................  plates.   ....................  plates are clean. 

  4.  ....................  moon is on  ....................  sky. 

  5.  We are in New York.   ....................  city is very big. 

  6.  These are  ....................  fruit and those are  ....................  vegetables.   

  7.  We live on Earth. .................... planet is round. 

  8.  This Japanese woman is the oldest in ....................  world. 

 

 


