Lekcja 1 – 19 maja 2020

Topic: Articles – przedimki
Cel powtarzamy wiadomości o przedimkach i utrwalamy ich użycie robiąc zadania.
Przedimki pojawiają się przed rzeczownikami. Nie występują w języku polskim, dlatego często zapominamy o nich
lub stosujemy źle.
Proszę przeczytajcie uważnie prezentację, którą udostępniam do tej lekcji. Na początku z pewnością pojawią się
informacje oczywiste, ale przypomnijcie je sobie. Zwróćcie szczególną uwagę na slajdy końcowe dotyczące nazw
geograficznych. Wydawałoby się, że poszczególne miejsca, które nazwano są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju,
dlatego powinien przed nimi stać przedimek określony THE. Niestety tak nie jest. Gdy przeczytacie prezentację
dowiecie się czy przed nazwami jezior dajemy przedimek, czy nie. A co z nazwami miast, pasm górskich,
kontynentów…? Link do prezentacji: https://view.genial.ly/5eaebd49eacf4c0d671726ae/presentation-articles

Pamiętajcie o podstawach:
THE:
W wyrażeniach:

Zero Article – brak przyimka przed
nazwami:
Dni tygodnia i miesięcy: Monday, April



in the morning - rano

Kolorów: I like blue and red.



in the evening - wieczorem

Gier i sportów: I play football.



in the afternoon – po południu

Posiłków: I’ve just had breakfast.
Języków: I speak English and French.

Przed nazwami instrumentów:
I play the piano, the violin, the cello, the
trumpet…

Nie stawiamy przedimków, gdy przed
rzeczownikiem stoi już:


liczebnik: I have two brothers.



zaimek przymiotny dzierżawczy:

This is my pen. That is our school.

Gdy przeanalizujecie te informacje powinniście poćwiczyć. W trakcie robienia zadań możecie wracać do
poszczególnych slajdów i sprawdzać zasady. Na ostatnim slajdzie znajduje się zestaw zadań. Jest ich aż 6. Nie
musicie robić wszystkich, ale bardzo proszę, żebyście obowiązkowo zrobili przykłady w zadaniu 1. Reszta zadań jest
dla chętnych.

Poniżej znajdziecie te przykłady z podpowiedziami. Spróbujcie je zrobić samodzielnie i sprawdźcie
z odpowiedziami na ostatniej stronie.
O 14.30 zapraszam Was na obowiązkowy Quizizz life z tego materiału. Kod prześlę na Messenger i
na dziennik.
Good luck. 
Your English Teacher
Lake – jezioro
Brak przedimka przed nazwami jezior
Brak przedimka przed nazwami miast
Danube to Dunaj – rzeka w Europie
Desert to pustynia – dajemy przedimek the
Dajemy przedimek the
przed nazwami oceanów i
mórz.
Mediterranean to Morze
Śródziemne
Black Sea to Morze Czarne
Nile to Nil – rzeka w Afryce

Nazwy miast – bez przedimków:
London – Londyn
Rome – Rzym
Belgrade - Belgrad

Thames to Tamiza – rzeka
przepływająca przez Londyn

Brak przedimka przed nazwami stanów,
regionów, prowincji, hrabstw:
California – stan w USA
Tuscany – Toskania to region we
Włoszech
Cornwall – Kornwalia to hrabstwo w
Anglii

Nazwy kontynentów – bez przedimków:
Asia – Azja
South America – Ameryka Południowa
Europe - Europa

Odpowiedzi:

