
Zaimki wskazujące (this, that, these, those) występują z rzeczownikami lub bez. Dzielimy je ze względu 

na bliskość i liczbę. 

 

Z rzeczownikami w liczbie pojedynczej używamy: 

this – ten, ta, to (tutaj) 

that – tamten, tamta, tamto (tam) 

 

W przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej stosuje się: 

these – ci, te (tutaj) 

those – tamci, tamte (tam) 

Zaimki this i these opisują osoby lub przedmioty znajdujące się blisko (here). 

Zaimki that i those opisują osoby lub przedmioty znajdujące się dalej (there). 

 

Przykłady: 

Is this your cat? - Czy to twój kot?  (ten kot, znajdujący się tuż obok) 

Who is that man? - Kim jest tamten mężczyzna? 

How much are these shorts? - Ile kosztują te spodenki? 

Look at those people. - Popatrz na tamtych ludzi. 

Ciekawym przypadkiem jest sytuacja rozmowy telefonicznej. Kiedy odbieramy telefon i chcemy się 

przedstawić, powinniśmy powiedzieć:  

 

Good morning, this is Anna. - Dzień dobry, z tej strony / mówi Anna.  

 

Jednak jeśli jesteśmy po drugiej stronie i chcemy się dowiedzieć, z kim rozmawiamy, powinniśmy spytać: 

Is that Anna? - Czy rozmawiam z Anną? 

Podobnie w sytuacji przedstawiania osób w towarzystwie używamy zaimka this: 

Ola, this is Anna. - Olu, to jest Anna. 

Zaimków wskazujących this / that używamy w celu określenia czasu: 

- this odnosi się do czasu teraźniejszego lub przyszłego 

- that odnosi do przeszłości 

 

Przykłady: 

This summer we are going to Spain. – Tego lata jedziemy do Hiszpanii.  

What are you doing this evening? – Co robisz tego wieczora?  

That was a lovely day. – To był wspaniały dzień. (kiedyś w przeszłości) 

I remember that year. – Pamiętam tamten rok. 

 

Oto inne przykłady zastosowania zaimka this w różnych wyrażeniach: 

 

get this – tylko patrz 

this way – tędy (gdy wskazujemy komuś, którędy iść) 

to this day – do chwili obecnej 

in this case – w tej sytuacji 

in this respect – pod tym względem 

at this moment – w tym właśnie momencie 

out of this world – nieziemski, spoza tego świata 



what’s all this? – co tu się dzieje? 

this is the life – to jest dopiero życie 

about this big – mniej więcej tej wielkości 

this minute – w tej chwili / natychmiast 

 

Oto inne przykłady zastosowania zaimka that w różnych wyrażeniach: 

 

that’s great! – świetnie! 

that’s right – zgadza się  

that’s why – dlatego też  

that’s it – to już koniec / o to chodzi  

that’s your problem – to twój problem (nie mój)  

that’s all – to wszystko  

that’s a laugh – a to dobre  

that’s tough – mówi się trudno / wielka mi rzecz! 

that is to say – to znaczy  

just like that – tak po prostu  

after that – po tym 

 

 

Wstaw zaimki wskazujące: This, That, These, Those w poniższe zdania. 

 

a) …………….…….. is a book (blisko) 

b) …………….…….. are rulers (blisko) 

c) …………….…….. are pictures (daleko) 

d) …………….…….. is a desk (daleko) 

e) …………….…….. are chairs (daleko) 

f) …………….…….. is a pencil (blisko) 

g) …………………… are pens (daleko) 

h) …………………… is a dog (daleko) 

i) …………………… is a house (blisko) 

j) …………………... are computers (blisko) 

k) …………………… is a video (daleko) 

l) …………………… are phones (blisko) 

m) …………………… are clouds (daleko) 

n) …………………… is my cat (blisko) 

o) …………………… are my paints (blisko) 

 

a) …………….…….. is a ball (daleko) 

b) …………….…….. are flowers (daleko) 

c) …………….…….. are shoes (blisko) 

d) …………….…….. is a tree (blisko) 

e) …………….…….. are chairs (blisko) 

f) …………….…….. is a monkey (daleko) 

g) …………………… are lions (blisko) 

h) …………………… is a sausage (blisko) 

i) …………………… is a fridge (daleko) 

j) …………………... are mountains (daleko) 

k) …………………… is a window (blisko) 

l) …………………… are tomatoes (daleko) 

m) …………………… are my friends (blisko) 

n) …………………… is my parrot (daleko) 

o) …………………… are my toys (blisko) 

 

 


