
„A” / „an” / „the” to przedimki, które w j´zyku angielskim wyst´pujà przed rzeczownikami
lub wyra˝eniami rzeczownikowymi. Z powodu braku odpowiedników, nie sposób przet∏u-
maczyç ich na j´zyk polski. W j´zyku angielskim pe∏nià one jednak wa˝nà rol´ jako
dookreÊlenia rzeczownika. 

W j´zyku angielskim wyst´pujà dwa rodzaje przedimków: przedimek okreÊlony (the)
i przedimek nieokreÊlony (a lub an).

� Przedimka nieokreÊlonego u˝ywa si´ tylko przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie
pojedynczej, np. a dog, a girl. Stosujemy go mówiàc o danej rzeczy lub osobie po raz
pierwszy lub gdy nie mówimy o ˝adnym konkretnym przedmiocie lub cz∏owieku, tylko
myÊlimy o danej rzeczy w ogóle. 

Je˝eli rzeczownik lub wyra˝enie rzeczownikowe rozpoczyna si´ od s∏yszanej spó∏g∏oski,
u˝ywamy przedimka „a”.

This is a class. To jest klasa.
She’s a young teacher. Ona jest m∏odà nauczycielkà.
It’s a dangerous sport. To jest niebezpieczny sport.
This is a university. To jest uniwersytet. 

Przedimka „an” u˝ywamy w sytuacjach analogicznych wtedy, gdy nast´pujàcy po nim 
rzeczownik (lub przymiotnik z rzeczownikiem) rozpoczyna si´ od s∏yszanej samog∏oski.

This is an eagle. To jest orze∏.
It’s an apple. To jest jab∏ko. 
She has an interesting book. Ona ma interesujàcà ksià˝k´. 

Uwaga! JeÊli rzeczownik rozpoczyna si´ literà h, której nie s∏ychaç w wymowie – nale˝y
wówczas u˝yç przedimka „an”, na przyk∏ad: an hour (godzina).

Zapami´taj, ˝e przedimka nieokreÊlonego nigdy nie u˝ywamy przed rzeczownikami
niepoliczalnymi takimi jak np.: information (informacja), knowledge (wiedza), 
advice (rada).

I need your advice. Potrzebuj´ twojej rady.

� Przedimka okreÊlonego „the” u˝yjemy przed rzeczownikiem zarówno w liczbie poje-
dynczej, jak i mnogiej, przy rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych, gdy jest o nich
mowa po raz kolejny – gdy rozmówcy wiedzà o jakà konkretnà rzecz lub osob´ chodzi. 

9www.jezykiobce.pl

Lekcja 2. Przedimek okreÊlony 
i nieokreÊlony „a”, „an”, „the”
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Przedimka „the” u˝ywamy równie˝ wtedy, gdy mówimy, o rzeczach, zjawiskach 
i osobach, które sà unikalne np. the Sun (S∏oƒce), the Earth (Ziemia)

I have a book. The book is interesting. Mam ksià˝k´. Ta ksià˝ka jest interesujàca.
The Earth is our planet. Ziemia jest naszà planetà.

˚eby lepiej zrozumieç stosowanie przedimków okreÊlonych i nieokreÊlonych, porównaj
nast´pujàce przyk∏ady:

I want to buy a jacket. Chc´ kupiç (jakàÊ) kurtk´. – rozmówca potrzebuje jakiejkolwiek
kurtki

Give me the jacket. Daj mi (t´) kurtk´. – wiadomo, o którà, konkretnà kurtk´ chodzi

åwiczenia: 

Zadanie 1. Wstaw odpowiedni przedimek (a / an) przed rzeczownikami.
Przyk∏ad: (dziecko) ......... child Odpowiedê: a child 

1. (oko) ......... eye 
2. (cel) ......... aim 
3. (ptak) ......... bird 
4. (komputer) ......... computer 
5. (samolot) ......... aeroplane 
6. (mà˝) ......... husband 

Zadanie 2. W podanych zdaniach wybierz w∏aÊciwy przedimek (a / an).
Przyk∏ad: I have............... book. (Ja mam ksià˝k´.)
Odpowiedê: I have a book.

1. I have ........ flower. Mam kwiat.
2. This is ........ key. To jest klucz.
3. This is ........ egg. To jest jajko.
4. This is ........ answer! To jest odpowiedê!
5. I have ........ apple. Mam jab∏ko.

Zadanie 3. W podanych zdaniach wybierz jednà z dwóch zapisanych
mo˝liwoÊci.

1. He is an / a actor. On jest aktorem.
2. I have an / a ticket. Mam bilet.
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