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Wstęp
Książka przeznaczona jest dla tych osób, którym
gramatyka angielska sprawia wiele kłopotów i
trudności.
Po co uczyć się więc całej gramatyki angielskiej?
Wystarczy ci znajomość podstawowych obszarów
gramatycznych,
zapewniających
sprawną
komunikację językową.
W książce wytłumaczone zostały w bardzo prosty i
praktyczny
sposób
najważniejsze
struktury
gramatyczne, które są nam potrzebne w języku
mówionym i pisanym. Ta nowatorska książka jest
publikacją wyjątkową, gdyż zawiera liczne
przykłady, które często stosowane są w języku
komunikacyjnym. Niniejszy ebook pokazuje więc
to, czego potrzebujesz do porozumiewania się bez
problemów.
Dzięki wytłumaczonym zasadom gramatycznym
nauka języka angielskiego będzie łatwiejsza, a
sama komunikacja zdecydowanie prostsza.
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1. Przedimki a/an/the
A Przedimka nieokreślonego a/an używamy, gdy:
mówimy o kimś lub o czymś po raz pierwszy:
There is a car.
chcemy powiedzieć jaki ktoś ma zawód:
He is a journalist.
rzeczownik jest określony przymiotnikiem:
This is an expensive car.
You are a pretty woman.
Przedimka a/an używamy tylko przed
rzeczownikami w liczbie pojedynczej.
Przedimka an używamy przed rzeczownikami
zaczynającymi się na samogłoskę:
an umbrella
an apple
an ice cream
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Nie należy używać a/an przed rzeczownikami
niepoliczalnymi, np.: information, water, bread.
I love water.
B Przedimka określonego the używamy:
gdy mówimy o kimś lub o czymś po raz kolejny:
I have got a car, but the car is so old.
gdy nasz rozmówca wie o czym lub o kim mówimy:
Can you turn off the light?
gdy mówimy o osobach, rzeczach, zjawiskach,
które są jedyne w swoim rodzaju:
The earth goes round the sun.
The moon goes round the earth.
przed stopniem najwyższym przymiotnika:
He is the best singer.
It’s the coldest day of the week.
przed nazwami instrumentów muzycznych:
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Mark plays the piano.
przed nazwami państw i stanów występujących w
liczbie mnogiej, nazwami geograficznymi i nazwami
organizacji:
the UK
the USA
the Philippines
the Canaries
the Bahamas
the Andes
the Alps
the Baltic Sea
the Pacific
the House of Parliament
the NATO
Przedimek określony the może występować
zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.
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Nie używamy przedimków, gdy:
mówimy o grupie rzeczy / osób:
Apples are good for you.
mówimy o transporcie, posiłkach:
by car, by train, have lunch, have breakfast
mówimy o dniach i miesiącach:
on Monday, in December
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