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Język angielski. Gramatyka. Repetytorium maturzysty to doskonała powtórka 
dla wszystkich przygotowujących się do matury z angielskiego, należąca do znanej serii 
OldSchool. Potrzebujesz korepetycji z angielskiego? Szybkiej pomocy przed klasówką? 
OldSchool to skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz!

Książ ka prze zna czo na jest dla wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość  
angielskiej gramatyki. To przede wszystkim świetna pomoc dla licealistów i maturzystów, ale także 
dla studentów oraz osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Uwzględ nia ma te riał 
wy ma ga ny na ma tu rze oraz eg za mi nach ta kich jak First Cer ti fi ca te in En glish czy Cer ti fi ca te 
in Ad van ced En glish. Każ dy roz dzia ł zo stał roz pla no wa ny z uwzględ nie niem stop nia trud no ści. 
Z naszego kompendium moż na więc ko rzy stać na każ dym eta pie na uki. Mo że ono tak że słu żyć 
na uczy cie lom ję zy ka an giel skie go przy ukła da niu i pro wa dze niu za jęć gra ma tycz nych.

Każ dy roz dział obej mu je wstęp ną cha rak te ry sty kę za gad nień, któ rym jest po świę co ny,  
część teo re tycz ną przed sta wia ją cą od po wied nie re gu ły gra ma ty ki, zi lu stro wa ną przy kła da mi 
wraz z ich tłu ma cze niem na pol ski oraz ze staw ćwi czeń utrwa la ją cych. Wszyst kie te ele men-
ty są gra ficz nie wy róż nio ne, co uła twia na ukę i spra wia, że tekst jest przej rzy sty. 

W publikacji wykorzystywany jest język oparty na współ cze snej an gielsz czyź nie bry tyj skiej. 
Przy kła dy na le żą prze waż nie do ję zy ka mó wio ne go (ale nie na zbyt ko lo kwial ne go), choć nie 
za nie dba no rów nież ję zy ka bar dziej sta ran ne go. W uza sad nio nych przy pad kach po ja wia ją się 
tak że zwro ty za czerp nię te z ame ry kań skiej wer sji ję zy ka an giel skie go. Jak wia do mo, wszel kie 
za sa dy gra ma tycz ne to nie do gma ty, ale pra wi dło wo ści za ob ser wo wa ne w ży wej, cią gle roz - 
wi ja ją cej się mo wie. To tłu ma czy zja wi sko wy jąt ków, któ re wpraw dzie nie pod wa ża ją po trze by  
zna jo mo ści uni wer sal nych re guł, ale wy stę pu ją i na le ży o nich wie dzieć. Ten aspekt rów nież 
zo stał uwzględ nio ny w książ ce.

Uczmy się gra ma ty ki! Dzięki niej nabierzemy nie tylko płynności, ale także językowej  
pewności siebie.

       

      Z ży cze nia mi suk ce sów

      Au tor ka oraz zespół OldSchool

Wstęp
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1. Przedimek (the Article)
Przed imek spra wia nam spo ro trud no ści, choć by dla te go, że jest nie zna ny pol sz czyź nie. 

W ję zy ku an giel skim wy stę pu ją:
Przed imek nie okre ślo ny: a/an
Przed imek okre ślo ny: the
Przed imek ze ro wy, ozna cza ny zna kiem gra ficz nym ø

1.1. Przed imek nie okre ślo ny a/an

Przed imek nie okre ślo ny ozna cza, że opi su je my da ną oso bę, rzecz, po ję cie po raz pierw szy, 
a da na rzecz, oso ba, bądź po ję cie nie są bli żej zna ne mó wią ce mu i słu cha ją ce mu.

a pen  (jakiś,pewien)długopis
a bo ok	 (jakaś,pewna)książka
a new ho use		 (jakiś,pewien)nowydom

Po stać, ja ką przyj mu je przed imek nie okre ślo ny (a bądź an), uza leż nio na jest od te go czy 
wy ra zy to wa rzy szą ce (rze czow nik bądź wy ra że nie rze czow ni ko we) za czy na ją się od spół gło ski 
czy sa mo gło ski.

Przed pen, bo ok (rze czow ni ka mi) i new ho use (wy ra że nie rze czow ni ko we) sta wia my 
przed imek nie okre ślo ny a, po nie waż  p, b, n są spół gło ska mi.
Na to miast przed aqu arium, ele phant, old car sta wia my przed imek nie okre ślo ny an, 
gdyż a, e, o to sa mo gło ski.

Na le ży pa mię tać, że o uży ciu po sta ci a bądź an de cy du je nie pi sow nia wy ra zu, ale je go 
brzmie nie.

a university/,ju:nI’v#HsIti/
an hour/a*E/
a European state/,j*ErE’pi:EnsteIt/

W zda niach: 
I am a dri ver. Jestemkierowcą.
She is a stu dent. Onajeststudentką.

uży wa się przed im ka nie okre ślo ne go, mi mo że ktoś mó wi o so bie, o niej,  a „ja” i „ona” są 
zna ne za rów no mó wią ce mu jak i słu cha ją ce mu. 

Przed imek nie okre ślo ny tłu ma czo ny jest tu taj ja ko „je den z wie lu, na le żą cy do gru py/ka te go-
rii, pew nej kla sy lu dzi”:

I am a po li ti cian.   Jestempolitykiem(należędotejgrupyludzi,
którychnazywamypolitykami).

an aqu arium   (jakieś,pewne)akwarium
an ele phant	 (jakiś,pewien)słoń
an old car	 (jakiś,pewien)starysamochód
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This is an ele phant.   Tojestsłoń(należydogatunkuzwierząt
nazywanychsłoniami).

Sło wac ki was a Ro man tic po et.   Słowackibyłpoetąromantycznym
(byłjednymz poetówromantycznych).

W daw nym ję zy ku an giel skim przed imek nie okre ślo ny a/an ozna czał one – je den.
Jesz cze do dziś w nie któ rych przy pad kach uży wa my a/an i one za mien nie np. w jed nost-
kach mia ry, ob ję to ści, wa gi, cza su, pie nię dzy:

a ki lo = one ki lo
a li tre = one  li tre
a me tre = one me tre

Przed imka nie okre ślo nego uży wa my rów nież przy podawaniu cen, prędkości, częstotliwości. 
W  tym przy pad ku a/an tłu ma czy my ja ko za/na/w:

She ta kes a sho wer twi ce a day.  Onabierzeprysznicdwarazynadzień.
I go to the ci ne ma three ti mes a we ek.  Chodzędokinatrzyrazyw tygodniu.
The ap ples are 70 p a po und.  Jabłkakosztują70pensówzafunt.
He usu al ly dri ves 80 mi les an ho ur.  Onzazwyczajjedzie80milnagodzinę.

W po wyż szych sy tu acjach a/an moż na za stą pić sło wem per:
The ap ples are 70 p per po und.

Zwróć my uwa gę na uży cie i szyk wy ra zów w przy pad ku słów half and qu arter:

 Half an ho ur has pas sed.   A qu ar ter of an ho ur has pas sed.
Upłynęłopółgodziny.  Upłynąłkwadrans.

 I ne ed half a ki lo gram of mar ma la de.  I ne ed a qu ar ter of a ki lo gram of   
  mar ma la de.
Potrzebujępołkilomarmolady.  Potrzebujęćwierćkilomarmolady.

 We ha ve half a bot tle of wi ne left.  We ha ve a qu ar ter of a bot tle of wi ne left.
Pozostałonampółbutelkiwina.  Pozostałanamjednaczwartabutelki
  wina.

Ale:
 Let’s me et at (a) qu ar ter past eight 
Spotkajmysiękwadranspoósmej. 

Uwa ga: wy bór – uży cie bądź nie uży cie a przed qu ar ter - ma my tyl ko przy po da wa niu go dzi ny.

 We met at half past ten. 
Spotkaliśmysięw półdojedenastej.

1/5 = a fi fth = one fi fth
a tho usand = one tho usand
an ho ur = one ho ur
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Przed im ki są za leż ne od wy stę pu ją cych po nich rze czow ni kach – nie tyl ko od te go czy 
za czy na ją się od spół gło ski czy sa mo gło ski, czy są okre ślo ne czy nie okre ślo ne, ale rów nież 
od te go czy są  po li czal ne czy nie po li czal ne (wię cej na ten te mat w roz dzia le o rze czow ni ku).

Przed rze czow ni ka mi nie po li czal ny mi ni gdy nie uży wa my a/an.

Mo że my na to miast użyć określników so me i any:

Bring me (so me) wa ter.   Przynieśmiwody.
I’ve got (so me) go od in for ma tion for you. Mamdlaciebiedobreinformacje.
Is the re (any) milk in the re fri ge ra tor? Czyjestmlekow lodówce?

Każ dy rze czow nik nie po li czal ny moż na uzu peł nić przez do da nie okre śle nia jed nost ko we-
go, np. a bit of, a pie ce of, an item of, a glass of i wte dy sub stan cja czy po ję cie abs trak-
cyj ne ozna cza ne przez rze czo wik na bie ra cha rak te ru po li czal ne go.

 He drank wa ter. He drank a glass of wa ter. 
Wypiłwodę.  Wypiłszklankęwody.

 Buy me (some) wi ne.  Buy me a bot tle of wi ne. 
Kupmiwino.  Kupmibutelkęwina.

 Add salt. Add a pinch of salt. 
Dodajsoli.  Dodajszczyptęsoli.

 We asked for le gal ad vi ce.  We asked for a pie ce of le gal ad vi ce. 
Poprosiliśmyo poradęprawną. Poprosiliśmyo (jedną)poradęprawną.

 She bo ught fur ni tu re.  She bo ught a pie ce/an item of fur ni tu re. 
Kupiłameble.  Kupiłamebel.

W po wyż szych przy kła dach przed imek a jest wy mien ny z li czeb ni kiem one. Jed nak że 
w przy pad ku half a glass of wa ter, half a bot tle of wi ne, itp. przed im ka a nie moż na 
za stą pić one.

Przed imek nie okre ślo ny uży wa ny jest tak że przy okre śla niu ilo ści:
a few, few  (z rze czow ni ka mi po li czal ny mi)
a lit tle, lit tle (z rze czow ni ka mi nie po li czal ny mi)

W przy kła dach po ni żej uży cie bądź nie uży cie przed im ka ma du że zna cze nie dla okre śle nia 
sta nu po sia da nia:

 I ha ve few friends.   Mamniewielu/małoprzyjaciół (few su ge ru je nie do sta tek 
bądź nie wiel ką licz bę).

 I ha ve a few friends.   Mamkilku/paruprzyjaciół (a few su ge ru je pew ną ilość).
 I ha ve lit tle mo ney.   Mamniewiele/małopieniędzy 

(ana lo gicz nie do few, lit tle mó wi o nie wiel kiej ilo ści).
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 I ha ve a lit tle mo ney.  Mamtrochępieniędzy (ana lo gicz nie do a few, a lit tle mó wi 
o pew nej ilo ści).

Zda rza się, że moż na użyć za rów no few/a few i lit tle/a lit tle do okre śle nia ta kiej sa mej 
ilo ści. Ktoś ma ją cy trzech przy ja ciół mo że po wie dzieć: „I ha ve few friends”, na to miast in na 
oso ba, ma ją ca ty le sa mo przy ja ciół po wie: „I ha ve a few friends”. Jak wi dać, uży cie  
przed im ków w przed sta wio nych przy pad kach spro wa dza się raczej do su biek tyw nej oce ny,  
a nie do precyzyjnego określenia ilości.

Ćwi cze nia 

1.     Uzu peł nij pu ste miej sca przed imkiem a/an lub nie wpi suj nic, je śli przed imek nie jest
po trzeb ny.

1.Simonhas______photographic
memory.

2.Couldyoubringme______apple?
3.I livein______ruralarea.

2.  Uzu peł nij pu ste miej sca, wpi su jąc a/an, per bądź nie wpi suj nic, je śli przed imek nie
jest po trzeb ny. Cza sem wię cej niż jed na od po wiedź jest pra wi dło wa.

1.Buyme______dozenofeggs,please.
2.Shewasadvisedtohave______
X-ray.

3.Turnrightinto______one-way
street.

4.I neverdrivefast,only70km
______hour.

5.Thiswas______uniqueopportunity
forme.

6.Thefilmstartsat______quarterto
five.

7.WehaveEnglishclassesthreetimes
______week.

8.Thishousebelongsto______old
woman.

9.Weareverylate!Itis______half
past______nine.

10.Kayaisnot______actress.Sheis
______singer.

4.Hebuysplentyof______maga-
zines.

5.Sheis______Irishdancer.
6.Leaveitto______expert.
7.Giveme______honestanswer.

3.     Uzu peł nij tekst, wpi su jąc a/an, one, per lub nie wpi suj nic, je śli przed imek nie jest 
po trzeb ny.

Cza sem wię cej niż jed na od po wiedź jest pra wi dło wa.

MynameisKate.I am1______studentandI livein2______smalltowninNorth
England.I livein3______streetwithfivehousesonly.Itlooksmorelike4______
lanethan5______street.Thereare6______beautifultreesallalongit,anditisvery
quiet.Thereis7______smallparkonthecornerwhere8______plentyofchildren
playandridebikes.Thereisalso9______schoolnearby,whereI study,and
10______bigswimmingpool-itis11______hundredmetresinlengthandsixty
metresinwidth.Meandmyfriendsgotherefrequently,threeorfourtimes12______
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week.Inourleisuretimewealsogoto13______cafeteriafor14______cupof
15______coffeeand16______pieceof17______cake.I lovebeing18______
student,butwhenI lookbackonmyfirstyearofschool,I rememberitas19______
timeofgreatstress.I had20______veryfewfriendsandnocloseones.I wentto
21______cafés alone,satthere,drank22______coffee,read23______bookor
24______newspaperthenI leftforhome.Nowmylifeiscompletelydifferent.

1.2. Przed imek okre ślo ny the

Przed imek okre ślo ny ma tyl ko jed ną for mę the i wy stę pu je za rów no przed rze czow ni ka mi 
w licz bie po je dyn czej jak i mno giej, po li czal ny mi (the bo ok) i nie po li czal ny mi (the wi ne).

Wy mo wa przed im ka the: 
[UE] –  w po zy cji nie ak cen to wa nej, przed wy ra za mi za czy na ją cy mi się od spół gło ski, np. 

the man [UE mæn]
[UI] –  w po zy cji nie ak cen to wa nej, przed wy ra za mi za czy na ją cy mi się od sa mo gło ski, np. 

the ap ple [UI ~ æpEl]
[Ui:] – w po zy cji ak cen to wa nej

Przed im ka okre ślo ne go uży wa my, gdy mó wi my o oso bie, rze czy, zja wi sku zna nej mó wią-
ce mu i słu cha ją ce mu, ła twej do zi den ty fi ko wa nia, okre ślo nej, wo bec któ rej nie ma wąt pli wo ści, 
że o nią wła śnie cho dzi:

Gi ve me the ap ple.   Dajmi(to)jabłko (to kon kret ne jabł ko, np. znaj du ją ce się na 
sto le).

I don’t li ke the song.  Niepodobamisiętapiosenka (ta wła śnie pio sen ka).

Przed im ka okre ślo ne go uży wa my: (a) kie dy mó wi my o rze czy, oso bie bądź zja wi sku nie po 
raz pierw szy w tym sa mym kon tek ście, (b) kie dy da na rzecz bądź oso ba jest póź niej okre-
ślo na in nym rze czow ni kiem. 

a) I li ve in a small town. The town has ma ny old bu il dings.
 Mieszkamw małymmieście.Miastomawielestarychbudynków.
b)  Phi lip ga ve me a pre sent. The ring was be au ti ful. 

(Z kon tek stu ja sno wy ni ka, że tym pre zen tem jest pier ścio nek.)
 Filipdałmiprezent.Pierścionekbyłpiękny.

Przed im ka okre ślo ne go uży wa my rów nież przed rze czow ni kiem, o któ rym wcze śniej nie by ło 
mo wy, ale do któ re go już się od nie śli śmy i któ ry w spo sób po śred ni zo stał za sy gna li zo wa ny:

 I went to an art gal le ry yester day. The pa in tings we re exqu isi te. 
(Mo wa jest o ob ra zach, któ re są w zbio rach tej ga le rii, do któ rej po sze dłem wczo raj.)
Po sze dłem wczo raj do ga le rii sztu ki.Obrazybyłyznakomite.

Także wie dza o ota cza ją cym nas świe cie może wskazywać na potrzebę uży cia przed im ka 
okre ślo ne go. 

The sun is shi ning now.  Słońceterazświeci.
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The mo on is in full pha se.  Księżycjestw nowiu.
In do ne sia lies ne ar the Equ ator. Indonezjależyw pobliżurównika.

Ma my jed no słoń ce, księ życ czy rów nik wo bec te go uży wa my przed im ka okre ślo ne go.
W przy pad ku, gdy wy ra zy: słoń ce, księ życ uży wa ne są ja ko ter mi ny ogól no astro no miczne, 
moż na użyć przed im ka nie okre ślo ne go:

Ariel is a mo on of Ura nus. ArieljestksiężycemUrana. 

Przed imek okre ślo ny uży ty przed przy miot ni ka mi od no si się do okre ślo nej kla sy, ka te go rii 
lu dzi, któ rą cha rak te ry zu je uży ty przy miot nik:

the young  młodzi
the unem ploy ed  bezrobotni
the di sa bled  niepełnosprawni
the rich and the po or  bogacii biedni

Przed im ka okre ślo ne go uży wa my przed rze czow ni ka mi sta no wią cy mi ca łą kla sę/ga tu nek/
ro dzaj osób, zwie rząt, przed mio tów, zja wisk:

The ti ger li ves a so li ta ry li fe.   Tygrysprowadzi/tygrysyprowadzą
samotnytrybżycia. 

The pi ge on was used to car ry mes sa ges.  Gołąbbył/gołębiebyły wykorzysty-
wany/e doprzesyłaniawiadomości.

Po nad to przed imek okre ślo ny wy stę pu je przed: 

1.  przy miot ni ka mi w stop niu naj wyż szym: the best, the most in te re sting;
 
uwa ga:  brak przed im ka okre ślo ne go przed przy miot ni kiem w stop niu naj wyż szym nie  

czy ni te go zda nia nie po praw nym, zmie nia je dy nie je go treść, bo wiem most bez 
the zna czy bar dzo:
Ka te is the most in tel li gent per son I know.   Kasiajestnajinteligent-

niejsząosobą,jakąznam.
        Ka te is a most in tel li gent per son.  Kasiajestbardzointeli-

gentnąosobą.

  2.  rze czow ni ka mi okre śla ją cy mi typ roz ryw ki: 
I go to the ci ne ma on ce a we ek.  Chodzędokinarazw tygodniu.
She go es to the ope ra fre qu en tly.  Onachodziczęstodoopery. 
He li kes the the atre.    Onlubiteatr.

  3.  wy ra że nia mi okre śla ją cy mi mia rę, np. by the ki lo, by the do zen, by the li tre, by the me tre;
  4.  na zwa mi państw, je śli w ich skład wcho dzi rze czow nik po spo li ty (np. re pu blic, sta tes, 

king dom): the USA, the UK, the Pe ople’s Re pu blic of Chi na. Do wy jąt ków za li cza 
się: the Ar gen ti ne (choć tak że Ar gen ti na), the Su dan (choć tak że Su dan), 
the Le ba non (choć tak że Le ba non), the Ukra ine (choć tak że Ukra ine);

  5.  na zwa mi nie któ rych kra in geo gra ficz nych, re gio nów, sta nów: the Czę sto cho wa re gion, 
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the Ka szu by re gion, the Hi gh lands, the Mi dlands, the Low lands, the Con ti nent 
of Afri ca, the Ri ve ra, the So uth, the Mid dle East, the West;

  6.  na zwa mi wysp, któ re za wie ra ją of, np. the Is le of Wi ght, the Is land of So ay, oraz 
ty mi, któ re ma ją na zwy w licz bie mno giej, np. the Britsh Is les, the He bri des, 
the She tlands, the Lo fo ten Is lands;

  7.  na zwa mi ka na łów: the Su ez Ca nal, the Kiel Ca nal, the Bur gun dy Ca nal, the 
Pa na ma Ca nal, the En glish Chan nel;

  8.  na zwa mi oce anów, mórz, rzek, delt: the Atlan tic, the Pa ci fic, the Bal tic Sea, the De ad 
Sea, the Vi stu la, the Ni le, the Rhi ne, the Me kong Del ta, the Da nu be Del ta;

  9.  na zwa mi po je zie rzy: the Ma zu rian La kes, the La ke Di strict, the Brod ni ca La kes;
10.  na zwa mi pu styń: the Sa ha ra De sert, the Go bi De sert, the Sy rian De sert;
11.  na zwa mi łań cu chów i ma sy wów gór skich: the Hi ma lay as, the Ta tras, the Alps, 

the An des, the Sier ra Ne va da;
12.  na zwa mi la sów: the Black Fo rest, the Vien na Wo ods, the West Mau Fo rest, the 

Dum bra va Fo rest, the Bie la ny Wo ods. Przed imek okre ślo ny po mi ja my wte dy, kie-
dy na zwa la su wy wo dzi się od na zwy miej sca (cho dzi głów nie o la sy an giel skie), np. 
Aber ne thy Fo rest, Sher wo od Fo rest, Fri ston Fo rest. Wy ją tek sta no wią na zwy la sów, 
w któ rych  wy stę pu je of, np. the Fo rest of Ar den, oraz któ rych na zwa po cho dzi od 
przy miot ni ka, np. the New Fo rest;

13.  na zwa mi za tok, pół wy spów, wy brze ży: the Gulf of Me xi co, the Gulf of Fin land, 
the Per sian Gulf, the Dun ge ness Pe nin su la, the Kam chat ka Pe nin su la, the Hel 
Pe nin su la, the Yuca tan Pe nin su la, the East Co ast, the Co sta Bra va;

14.  na zwa mi ujść, np. the Pen tland Firth;
15.  na zwa mi lo dow ców, np. the Hi spar Gla cier;
16.  ter mi na mi z dzie dzi ny geo gra fii, kó re ma ją cha rak ter in dy wi du al ny, np. the Equ ator, the 

North/So uth Po le, the Tro pic of Ca pri con, the Gre en wich Me ri dian;
17.  na zwa mi urzę dów: the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, the De part ment of De fen se, the 

Eu ro pe an Com mit tee for Stan dar di sa tion;
18.  na zwa mi klasz to rów (mę skich i żeń skich), np. the Al ber ti ne Co nvent, the Do mi ni can 

Mo na ste ry;
19.  na zwa mi bu dyn ków, gma chów, ka wiar nii, np. the Em pi re Sta te Bu il ding, the Shell 

Bu idling, the Krem lin, the Par the non, the Tro ca de ro Café, the No wy Świat Café 
(uwaga: nazwy kawiarni i restauracji często występują w języku potocznym bez the i bez 
słowa café/restaurant);

20.  na zwa mi kin, np. the Ode on Ci ne ma, the Atlan tic Ci ne ma;
21.  na zwi ska mi ro dzin: the Simp sons, the Osbo ur nes;
22.  na zwa mi in stru men tów mu zycz nych w kon tek ście gra nia, np. I play the vio lin; he is 

prac ti sing the pia no now. Kie dy mó wi my o in stru men cie ja ko o przed mio cie, sto su je-
my przed im ki zgod nie z ogól ny mi re gu ła mi, np. I bo ught a gu itar.

Ćwi cze nia  
 
4. Uzu peł nij pu ste miej sca przed im ka mi a/an, the.

1.Whotook______book? 3.I livein______suburbsofToronto.
2.Passme______bread,please. 4.Danielis______bigfanofJaniceJoplin.
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5.Sheis______oldestoffour
children.
6.I learnt______pianowhenI was5.
7.______disabledcanliveindependently.

5. Uzu peł nij pu ste miej sca przed im ka mi a/an, the lub nie wpi suj nic, je śli przed imek nie 
jest po trzeb ny.

1.Hehas______newcar.Haveyouseen______Opelyet?
2.Hehascookedanddone______washingup.
3.______weatherisniceand______sunisup.
4.I’d like______cameraformybirthday.______cameramustbehand-held.
5.Wewenttosee______movielastnight.Someof______dialoguewaspoor.

1.3. Przed imek  ze ro wy (ø)

Brak przed im ka nie okre ślo ne go lub okre ślo ne go ma pew ne zna cze nie gra ma tycz ne, 
dla te go mó wi my cza sem o przed im ku ze ro wym ø, za miast stwier dzać, że nie sto su je my 
żad ne go przed im ka.

Nie uży wa my przed im ków (bądź uży wa my przed im ka ze ro we go) przed rze czow ni ka mi, któ re 
mó wią o ca łej kla sie/ga tun ku/ro dzaju:

I re ad bo oks.   Czytamksiążki.
He li kes che ese and wi ne. Onlubiseri wino.

Przed imek opusz cza my przed na zwa mi wła sny mi, dnia mi ty go dnia, mie sią ca oraz rze-
czow ni ka mi, po któ rych na stę pu ją nu me ry np. stron:

Mark is my best friend.   Marekjestmoimprzyjacielem.
I ha ve be en to Fran ce ma ny ti mes.  ByłemweFrancjiwielerazy.
Amy le aves in May.   Amywyjeżdżaw maju.
Bo xing Day is ce le bra ted on 26 De c.  DrugidzieńBożegoNarodzenia 

obchodzisię26-gogrudnia.
For ho me work, do exer ci se 2 on pa ge 14.  Jakopracędomowązróbćwicze-

nie2ze strony14.

W przy pad ku pór ro ku mo że my sto so wać przed imek okre ślo ny, choć nie jest to ko niecz ne.

I play hoc key in (the) win ter.  Zimągramw hokeja.

Przed im ków nie uży wa my przed na zwa mi in sty tu cji, je śli na pierw szy plan wy su wa się ich 
pod sta wo wa ro la:

I go to scho ol.     Chodzędoszkoły 
(je stem uczniem tej szko ły).

8.Whereis______key?
9.______catis______very
independentanimal.

10.Let’s goto______theatretonight.
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Tim was ta ken to ho spi tal.  Timposzedłdoszpitala (po trzeb na mu by ła po moc 
le kar ska).

She is in church now.    Jestterazw kościele (jest na mszy).
The man went to pri son.   Tenczłowiekposzedłdowięzienia (za zła ma nie pra wa).

W po niż szych przy kła dach in sty tu cje te nie peł nią swo jej pod sta wo wej funk cji, ale wy stę pu ją 
ja ko miej sca, bu dyn ki:

I will go to the scho ol.     Pójdędoszkoły 
(ja ko ro dzic ucznia lub pra cow nik szko ły).

She went to the ho spi tal.  Poszładoszpitala (być mo że w od wie dzi ny).
He’s be en to the pri son.   Byłw więzieniu (ja ko od wie dza ją cy lub ja ko pra cow nik).

Uwa ga: w ame ry kań skiej od mia nie an giel skie go pa cjent uda je się to the ho spi tal.

Przed imek nie wy stę pu je przed po ję cia mi abs trak cyj ny mi, np. fe ar, lo ve, ha tred, so cie ty, 
an ger, po ver ty, hap pi ness, be au ty, fre edom, chy ba że są one bli żej okre ślo ne bądź 
to wa rzy szą im do dat ko we in for ma cje.

He li ves a bo ring li fe.   On prowadzinudneżycie. 
Who will pay for the fre edom?  Ktozapłacizatęwolność?
 The an ger ma de me eat ano ther  Z (tej)złościzjadłemkolejnąkanapkę.
san dwich.

Przed im ków nie uży wa my rów nież przed:

  1.  na zwa mi kon ty nen tów, np. Eu ro pe, Asia, Ame ri ca, An tarc ti ca 
(choć tak że the An tar tic);

  2.  na zwa mi państw, któ re nie za wie ra ją słów: re pu blic, sta te, king dom, 
np. Po land, Fran ce, Ja pan, Ire land;

  3.  na zwa mi nie któ rych kra in geo gra ficz nych, re gio nów, sta nów,  
np. Kent, York shi re, Ken tuc ky, Nor man dy;

  4.  na zwa mi miast, np. Lon don, War saw, Pa ris, wy ją tek sta no wi the Ha gue 
(Uwa ga: kie dy mó wi my o mie ście w okre ślo nym cza sie hi sto rycz nym, sto su je my  
przed imek, np. the War saw of 1939);

  5.  na zwa mi je zior, np. La ke Ba ikal, Si lver La ke, La ke Vic to ria, La ke Ge ne va, La ke 
Mam ry, Ba la ton. Wy jąt kiem są je zio ra, któ rych na zwy wy stę pu ją w licz bie mno giej 
(the Gre at La kes), któ rych na zwy za wie ra ją of (np. the La ke of Lu cer ne) oraz te, 
któ rych na zwy po cho dzą od przy miot ni ka (ale: Bla ke La ke);

  6.  na zwa mi nie któ rych wysp zwłasz cza tych, któ re w na zwie nie ma ją of, np. Gre at Bri ta
in, Cy prus, New Ze aland (ale the Black Is le);

  7.  na zwa mi przy ląd ków, np. Ca pe Horn, Ca pe Su nium. Wy jąt kiem są przy ląd ki, któ rych 
na zwy za wie ra ją of (np. the Ca pe of Go od Ho pe);

  8.  na zwa mi szczy tów gór skich, np. Ka spro wy Wierch, Ki li man ja ro, Mont Blanc, 
Mo unt Eve rest (wy jąt kiem są nie miec kie i fran cu skie na zwy szczy tów, np. the Jung
frau, the Eiger, the Dru, the Aigu il le No ire oraz na zwy gór w licz bie mno giej, 
np. the Gran des Jo ras ses, the Czer wo ne Wier chy);
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  9.  na zwa mi przy ląd ków, cie śnin: Echo Po int, Ho und Po int, St. Geo r ge’s Po int, Bar ra 
So und, Mo nach So und;

10.  na zwa mi plaż, np. Le ven Be ach, Opu na ke Be ach, Las Pal mas Be ach;
11.  na zwa mi por tów, np. Lon don Do cks, Li ver po ol Do cks, Ust ka Har bo ur, 

Pe arl Har bo ur;
12.  na zwa mi ulic, alej, np. Mar szał kow ska Stre et, Fi fth Ave nue, Je ro zo lim skie 

Ave nue, Park La ne (ale the High Stre et, the Mall, the Strand, the M5);
13.  na zwa mi pla ców, par ków: Pic ca dil ly Cir cus, Ti mes Squ are, Hy de Park, Cen tral 

Park (ale the Ła zien ki Park);
14.  na zwa mi sta cji ko le jo wych, lot nisk, np. He ath row, Okę cie Air port, JFK Air port, 

Wa ter loo Sta tion (ale the Cen tral Sta tion).

Ćwi cze nia  

6. Uzu peł nij wol ne miej sca przed im ka mi a/an, the lub przed im kiem ze ro wym ø.

1.I amgoingto______operaon______Thursday.
2.Myparentsareplanning______tripto______Sahara.
3.______bestcoffeeisservedat______CaféRoyal.
4.Heisgoingto______hospitaltomorrowfor______scheduledcheck-up.
5.Mybrotherlovesplaying______violin.
6.______HighStreetisoneoftheworld’s fineststreets.
7.Weordered______steakand______spinachsalad.______steakwas
deliciousbut______spinachsaladwasawful.

8.Howmuchare______grapes?Oneeuro______kilo.
 9.______K2is______mostdifficultmountaintoclimb.
10.Everyyearmillionsoftouristsgoto______Alpstoski.

7. Uzu peł nij dia log przed im ka mi a/an, the lub przed im kiem ze ro wym ø.

A:Take1______goodlookat2______manoverthere!
B:Where?
A:By3______window.4______onein5______bluecoat.
B:Isn’t he6______famoustraveller?
A:Yes,heis.Hehasjustcomebackfrom7______expeditionto8______southof

9______Sudan.
B:OfcourseI knowhim.Hehasmadelotsofdocumentaryfilmsandfilmseries
for10______Channel1.

A:11______fewdaysagoI heardhimtalkabouthisroughtravelplansto12
______Africafrom13______Mayto14______Junenextyear.

B:Hemusthaveseen15______wholeworld.What16______extraordinary
manheis!TherearesomanyquestionsI wouldliketoaskhim.

A:Whatquestions?
B:Likehowdowegoaboutplanningfor17______triporwhatis18______
bestwaytogetaround?

A:Well,goandaskhim.Youmayneverhave19______chanceagain.




