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Przedimki (articles)

nieokreślone (a/an) i określone (the)

  47.   Stosowanie przedimków

A
Przedimki (zarówno nieokre�lone � a/an, jak i okre�lone � the) wstawiamy przed

rzeczownikami, np. I have a car. The wall was red. Je�li przed rzeczownikiem znajduje

siê przymiotnik, to przedimek wstawiamy przed przymiotnikiem,

np. I have a green car. The high wall was red.

Ü Patrz równie¿:

Przedimek nieokre�lony � a/an, pkt 48.

Przedimek okre�lony � the, pkt 49.

B
Przedimków NIE stosujemy:

1. Je�li przed rzeczownikiem jest zaimek, np. This is my car,

a nie This is a my car. She does her homework every day itd.

2. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

Do rzeczowników niepoliczalnych nale¿¹:

1. Masy spo¿ywcze, substancje, p³yny: milk (mleko), sugar (cukier), salt (sól),

pepper (pieprz), water (woda), coffee (kawa), bread (chleb), gold (z³oto),

paper (papier), wood (drewno), glass (szk³o) itd.

2. Rzeczowniki abstrakcyjne, tzn. takie, które fizycznie nie wystêpuj¹: m. in.

rzeczowniki okre�laj¹ce uczucia, emocje � love (mi³o�æ), friendship (przyja�ñ),

hate (nienawi�æ), beauty (piêkno), death (�mieræ), experience (do�wiadczenie),

help (pomoc), hope (nadzieja), information (informacja), work (praca). Patrz

równie¿: rzeczowniki abstrakcyjne, pkt 44.

3. Rzeczowniki powsta³e od czasownika (rzeczowniki odczasownikowe):

np. protection (od czasownika to protect oznaczaj¹cego chroniæ).

4. Ponadto rzeczownikami niepoliczalnymi s¹: baggage/luggage (baga¿),

damage (uszkodzenie), furniture (meble), weather (pogoda), hair (w³osy),

news (wiadomo�ci), rubbish (�mieci).

Uwaga: Wyj¹tkowo mo¿emy zastosowaæ przedimek przed rzeczownikiem

niepoliczalnym i powiedzieæ np. the love albo the milk, je�li odnosimy siê

do konkretnej rzeczy lub sytuacji.
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The love of God.

(<Ta, konkretna> mi³o�æ Boga; któr¹ daje Bóg, a nie mi³o�æ w sensie ogólnym).

Bring me the sugar you bought yesterday.

(Przynie� mi <ten, konkretny> cukier, <ten> który wczoraj kupi³e�).

3. Zazwyczaj przed nazwami w³asnymi

(np. Mr Smith, Peter, Bill, London, Poland...). Mo¿emy jednak u¿yæ a, je�li chcemy

podkre�liæ dowolno�æ wyboru, np. I should find a Mr Smith (powi-nienem znale�æ

<jakiego�> pana o nazwisku Smith).

Uwaga � wyj¹tki: Przed niektórymi nazwami w³asnymi u¿ywamy przedimka the.

Dotyczy to:

� Zbiorów gór � nazw ³añcuchów górskich

(np. the Tatras, the Alps (Tatry, Alpy)).

� Zbiorów wysp (the Canary Islands (Wyspy Kanaryjskie)).

� Zbiorów jezior (the Mazury).

Ponadto the u¿ywamy:

� Przed nazwami rzek, oceanów i mórz, np. the Vistula (Wis³a), the Thames

(Tamiza), the Atlantic (Ocean Atlantycki), the North Sea (Morze

Pó³nocne).

� Przed nazwami pustyñ, kana³ów, np. the Sahara Desert, the Suez Canal.

� Przed nazwami sk³adaj¹cymi siê ze z³o¿eñ (w z³o¿eniu zazwyczaj wystêpuje

przyimek of), np. the United States of America (Stany Zjednoczone), the

Gulf of Mexico (Zatoka Meksykañska), the North of France.

� Przed kierunkami geograficznymi wystêpuj¹cymi w formie rzeczownika,

np. the West (Zachód � w znaczeniu politycznym i gospodarczym).

Czêsto the wystêpuje tak¿e przed nazwami hoteli, teatrów, muzeów, galerii,

gazet i instytucji.

The Hilton. The Museum of Modern Art. The National Gallery. The Royal Academy

of Art. The Tower of London.

The stosujemy równie¿, je�li odnosimy siê do nazwiska rodziny,

np. the Smiths (pañstwo Smith), the Browns (pañstwo Brown).

Zauwa¿my, ¿e po nazwisku wstawiamy literkê s.

Mo¿emy, w wyj¹tkowym przypadku, u¿yæ the przed nazwiskiem lub imieniem,

47b-3.mp3  d³ugo�æ nagrania: 02:08
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je�li chcemy wyró¿niæ konkretn¹ osobê spo�ród osób o tym samym imieniu lub

nazwisku.

I want to talk with the Mr Smith who was here yesterday.

(Chcê rozmawiaæ z <tym> panem Smith�em, który by³ tutaj wczoraj; za³ó¿my, ¿e

by³o kilku panów o tym samym nazwisku).

The stosujemy, je�li okre�lamy narodowo�ci koñcz¹ce siê na: -sh, -ch lub

-ese, np. the Chinese (Chiñczycy). Narodowo�ci koñcz¹ce siê na s mog¹ (nie

musz¹) byæ poprzedzane przedimkiem the, np. (the) Americans (Amerykanie).

Do wyj¹tków od powy¿szych regu³ dot. nazw w³asnych nale¿¹ równie¿:

a) Niektóre pañstwa i miasta: the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo),

the United States (Stany Zjednoczone), the Netherlands (Holandia), the Hague

(Haga), the Vatican (Watykan), the United Arab Emirates (Zjednoczone

Emiraty Arabskie).

b) Nazwy niektórych mostów: the Bridge of Sighs, the Forth Bridge, the Severn

Bridge, the Golden Gate Bridge. Nazwy mostów, których nazwa pochodzi od

miasta lub miejsca nie s¹ poprzedzone przedimkiem the, np. London Bridge,

Tower Bridge, Westminster Bridge, Brooklyn Bridge, Sydney Harbour Bridge.

4. Przed nazwami posi³ków, chyba ¿e przed nimi wystêpuje przymiotnik.

We always have breakfast at 9 (Zawsze jemy �niadanie o 9), ale

It was a good breakfast (To by³o dobre �niadanie).

5. Zazwyczaj przed rzeczownikami: home (dom), bed (³ó¿ko), church (ko�ció³),

hospital (szpital), school (szko³a), college, university (szko³a wy¿sza), bed (³ó¿ko),

court (s¹d), work (praca), sea (morze), town (miasto).

He�s at home (On jest w domu).

He went to church / prison / school / hospital / court.

(Poszed³ do ko�cio³a / wiêzienia / szko³y / szpitala / s¹du).

Peter is at work (Piotr jest w pracy).

Let�s go to town! (Chod�my do miasta!).

Uwaga: Je�li chcemy powiedzieæ, ¿e kto� poszed³ do: ko�cio³a, s¹du, szpitala,

wiêzienia, szko³y, uniwersytetu w innym celu, ni¿ wspomniane miejsca s¹

przeznaczone (np. poszed³ do ko�cio³a, nie ¿eby siê modliæ, ale ¿eby pomalowaæ

drzwi), to wstawiamy przedimek.

He went to the church because he wanted to paint the front door.

(Poszed³ do ko�cio³a, poniewa¿ chcia³ pomalowaæ drzwi wej�ciowe).

Tom went to the hospital* to see his mother.

(Tomek poszed³ do szpitala, ¿eby zobaczyæ siê z matk¹).
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*Amerykanie stosuj¹ przedimek the przed rzeczownikiem hospital bez wzglêdu

na znaczenie.

6. Przed man i woman, je�li u¿yte s¹ w znaczeniu ogólnym � nie okre�laj¹

konkretnych osób.

Man and woman are equal. (Mê¿czyzna i kobieta s¹ równi).

Jednak¿e coraz czê�ciej mo¿na spotkaæ siê z zastosowaniem przedimka przed

tymi rzeczownikami. A man without a woman feels lonely. (Mê¿czyzna bez kobiety

czuje siê samotnie).

  48.   Przedimek nieokreślony – a/an

  (the indefinite article)

1. Przedimek nieokre�lony a lub an stosujemy przed rzeczownikami bli¿ej

nieokre�lonymi w liczbie pojedynczej.

I have a car.

(Mam <jaki�> samochód; stwierdzamy fakt posiadania samochodu;

nie jest wa¿ne, jaki mam samochód, ale to, ¿e go mam).

My mother is a teacher.

(Moja mama jest nauczycielk¹; stwierdzamy fakt,

jest wiele nauczycielek, a moja mama jest jedn¹ z nich).

I live in a big city.

(Mieszkam w du¿ym mie�cie; jest wiele du¿ych miast,

a ja mieszkam w jednym z nich).

2. Przedimek an stosujemy przed rzeczownikami, których wymowa (a nie pisownia)

zaczyna siê od samog³oski.

an actress (aktorka), an apple (jab³ko), an egg (jajko), an onion (cebula),

an ice-cream (lód), an island (wyspa), an uncle (wujek), an hour (godzina; wymowê

wyrazu hour zaczynamy samog³osk¹ a), an SOS (wymowê zaczy-namy równie¿

samog³osk¹, tym razem � e).

3. Przedimek a/an wstawiamy przed rzeczownikami, które wystêpuj¹ po raz pierwszy

w tek�cie. Je�li zastosujemy ten sam rzeczownik po raz drugi � wtedy wstawimy

the.

I saw a plane yesterday. The plane was green.

(Widzia³em wczoraj samolot. <Ten konkretny> Samolot <który widzia³em> by³ zielony).
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4. W odniesieniu do czasu lub ilo�ci a mo¿e zast¹piæ liczebnik one.

one thousand = a thousand (jeden tysi¹c, tysi¹c)

one week = a week (jeden tydzieñ, tydzieñ)

5. Przedimek a/an wystêpuje równie¿ w nastêpuj¹cych kolokacjach:

� a lot of (wiele, du¿o)

� a couple (para, kilka)

� a dozen/a hundred/a thousand (<jeden> tuzin/sto/tysi¹c)

� 5 pounds a kilo (5 funtów za kilogram)

� 5 hours a day (5 godzin dziennie)

� once/twice a week (raz/dwa razy w tygodniu)

� 90 kilometres an hour (90 kilometrów na godzinê)

� a few (kilka, trochê)

� a little (trochê)

Przedimka a oraz an nie stosujemy � patrz: pkt 47B.

  49.   Przedimek określony – the

  (the definite article)

1. Przedimek okre�lony the stosujemy przed rzeczownikami okre�lonymi,

konkretnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej.

This is the car (that) I bought yesterday.

(To jest <ten, konkretny> samochód, który wczoraj kupi³em).

This is the place where I met his sister.

(To jest <to, konkretne> miejsce, gdzie spotka³em jego siostrê).

� Where is Peter? � He is in the garden.

(� Gdzie jest Piotr? � Jest w <konkretnym> ogrodzie;

wiemy, o jakim ogrodzie mówimy).

2. Przedimek the stosujemy przed rzeczownikami jedynymi w swoim rodzaju,

niepowtarzalnymi.

the Earth (Ziemia jako planeta � poniewa¿ mamy tylko jedn¹ Ziemiê).

the sky (niebo; jest tylko jedno niebo).

the queen of Great Britain

(królowa Wielkiej Brytanii; jest jedna królowa Wielkiej Brytanii).
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3. The wystêpuje, je�li jaka� rzecz jest wspomniana w tek�cie po raz kolejny.

I live in a big city. The city is very big.

(Mieszkam w du¿ym mie�cie. <To> miasto jest bardzo du¿e).

4. The stosujemy przed rzeczownikiem, który jest traktowany jako reprezentant,

jakiej� klasy, grupy b¹d� zespo³u przedmiotów lub ludzi.

The elephant has four legs.

(S³oñ <jako reprezentant gatunku> ma cztery nogi).

The baby can�t talk (Niemowlê nie potrafi mówiæ).

The old are usually lonely (Starsi ludzie s¹ zazwyczaj samotni).

5. The u¿ywamy przed liczebnikami porz¹dkowymi i przymiotnikami w stopniu

najwy¿szym.

It was the first day of my holidays. (To by³ pierwszy dzieñ moich wakacji).

This is the fastest car in the world. (To jest najszybszy samochód na �wiecie).

This film is the best. (Ten film jest najlepszy).

6. The stosujemy przed pewnymi rzeczownikami okre�laj¹cymi obiekty u¿yteczno�ci

publicznej, np. the cinema (kino), the theatre (teatr), the bank (bank), the post

office (poczta), the library (biblioteka) oraz w wyra¿eniu in the country (na wsi).

He�s got to go to the post office. (On musi i�æ na pocztê).

Peter lives in the country. (Piotr mieszka na wsi).

7. The u¿ywamy równie¿ przed porami dnia (the morning, the afternoon, the

evening, the night), ale at night, by night, at noon; przed nazwiskami rodzin,

narodowo�ciami, nazwami rzek, zbiorami gór, zbiorami jezior, zbiorami wysp,

przed nazwami niektórych teatrów, galerii, muzeów, instytucji itd. Wiêcej informacji

� patrz: pkt 47B, podpunkt 3.

8. Czasami the u¿ywamy równie¿ przed nazwami w³asnymi (pkt 47B, podpunkt 3),

przed rzeczownikami abstrakcyjnymi i niepoliczalnymi (pkt 47B, podpunkt 2), oraz

przed rzeczownikami church, hospital, prison, school (pkt 47B, podpunkt 5).

Przedimka the nie stosujemy � patrz: pkt 47B.
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