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Date: 04.05.2020 

Class: VII 

Subject: Zaimki wskazujące i przedimki – ćwiczenia gramatyczno- 

          leksykalne. 
 

ZAIMKI WSKAZUJĄCE 

 BLISKO 

 

DALEKO 

LICZBA 

POJEDYNCZA 

 

THIS THAT 

LICZBA 

MNOGA 

 

THESE THOSE 

 

Zaimek wskazujący this występuje z rzeczownikami w liczbie pojedynczej 

oraz rzeczownikami niepoliczalnymi, w odniesieniu do przedmiotów/osób 

znajdujących się w pobliżu mówiącego (w czasie lub przestrzeni): 

This tall building is a bank. 

This traffic is terrible! 

Przymiotnik wskazujący these występuje z rzeczownikami w liczbie 

mnogiej, w odniesieniu do przedmiotów/osób znajdujących się w pobliżu 

mówiącego (w czasie lub przestrzeni): 

These flats are modern. 

These roads are always busy! 

Przymiotnik wskazujący that występuje z rzeczownikami w liczbie 

pojedynczej oraz rzeczownikami niepoliczalnymi w odniesieniu do 

przedmiotów/osób znajdujących się w oddaleniu od mówiącego (w czasie lub 

przestrzeni): 

That building over there is a hotel. 

That pollution we saw on the video about Beijing was really bad. 
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Przymiotnik wskazujący those występuje z rzeczownikami w liczbie 

mnogiej, w odniesieniu do przedmiotów/osób oddalonych od mówiącego (w czasie 

lub przestrzeni): 

Those houses over there are old. 

Those bikers are really fast. 

 

 

PRZEDIMKI 

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY A/AN 

Przedimek nieokreślony a/an stosujemy tylko z rzeczownikami policzalnymi  

w liczbie pojedynczej. Przedimek nieokreślony a występuje przed rzeczownikami 

zaczynającymi się od spółgłoski (w wymowie): 

a city 

a university     wymowa: /ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/ 

Przedimek nieokreślony an występuje przed rzeczownikami zaczynającymi 

się od samogłoski (w wymowie): 
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an underground station 

an hour wymowa: /ˈaʊə(r)/ 

Przedimek nieokreślony a/an stosujemy, kiedy mówimy o czymś po raz 

pierwszy. Gdy mówimy o danym przedmiocie/osobie po raz kolejny, stosujemy 

przedimek the. 

 

PRZEDIMEK OKREŚLONY THE występuje przed rzeczownikami 

policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz rzeczownikami niepoliczalnymi, 

w odniesieniu do konkretnego przedmiotu/osoby/zjawiska, o których była mowa 

wcześniej: 

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

 

PRZEDIMEK THE występuje także przed: 

1. nazwami obiektów unikalnych, jedynych w swoim rodzaju, 

2. nazwami kin, teatrów, statków, hoteli, 

3. nazwami rzek, pustyń, mórz, oceanów, łańcuchów górskich, 

4. nazwami państw, które występują w liczbie mnogiej, 

5. nazwami instrumentów muzycznych, 

6. narodowościami, 

7. z wyrazami typu: beach, jungle, countryside, station, 

8. w wyrażeniach: in the morning, in the afternoon, 

PRZEDIMEK ZEROWY 

Przedimek nie występuje przed: 

1. nazwami własnymi, 

2. nazwami dyscyplin sportowych, kolorów, dni tygodnia, miesięcy, posiłków  

i napojów, świąt oraz języków (o ile nie stoi za nimi wyraz language): 

Uwaga: w odniesieniu do konkretnego posiłku, koloru itp. stosujemy przedimek 

the /The breakfast that you made yesterday was delicious. 

3. przedmiotami nauczania, 
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4. nazwami państw, miast, ulic (z wyjątkiem: the High Street), placów, 

mostów (z wyjątkiem: the Golden Bridge), parków, dworców, szczytów 

górskich, wysp, jezior, kontynentów, 

5. przed wyrazami: bed, church, school, hospital, prison, university, college, 

court w odniesieniu do głównego przeznaczenia tych miejsc, 

6. przed określeniami środków transportu, w wyrażeniach typu: by car, by 

bus (ale: in the car). 

 

STUDENT BOOK pages 94-95 

SB, TASK D/94 

Complete the dialogues with this, that, these or those. Write them in your 

notebook. 

SB, TASK F/94 

Complete the text with this, that, these or those. Write the numbers and the 

words in your notebook. 

SB, TASK J/95 

Complete the text with a, an, the or – (no article). Write it in your notebook. 

Find more information on Aleksander Doba on the internet and add two more 

sentences to the text. 

SB, TASK K/95 

Complete the sentences with a, an, the or – (no article). Write the answers in 

your notebook. 


