
Lesson 76          4th May 

The subject: Porównywanie cech z zastosowaniem przymiotników w stopniu wyższym 

ZESZYT 

ZAPAMIĘTAJ !! Oprócz przymiotników krótkich (1,2-sylabowych), do których dodajemy 

końcówkę –er/-r oraz przymiotników dłuższych (3 i więcej sylab) przed którymi stawiamy 

more  

W STOPNIU WYŻSZYM WYSTĘPUJĄ JESZCZE PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE:  

Good-dobry           better -lepszy  

Bad-zły        worse-gorszy 

Far-daleki              further/farther- dalszy 

 

ZADANIE 1   Przypomnij sobie jeszcze raz zasady stopniowania przymiotników z 

poprzedniej lekcji i napisz formę stopnia wyższego następujących przymiotników 

PRZYKŁAD: new-  newer   expensive-more expensive 

 

young-  ______________   exciting-________________ 

long -________________   hot-______________ 

clean-_______________   cheap-_________________ 

nice- ________________    modern-_______________ 

dark- ________________   good-_____________ 

big- ___________     fat-_________________ 

happy-____________    easy-_______________ 

famous-______________   interesting-________________ 

small-________________   shy-_____________   

   

ZADANIE 2 Napisz przymiotniki w nawiasie w stopniu wyższym 

1. My house is (big) _____________than yours. 

 2. This flower is (beautiful) ____________________than that one. 

 3. A holiday by the sea is (good) ____________than a holiday in the mountains.  

4. The weather this summer is (bad) __________than last summer. 

 5. I think mathematics is (difficult) ___________________than English. 

 



PODRĘCZNIK  

Ćw.1 str.83 Uzupełnij zdania przymiotnikami w stopniu wyższym (z nawiasu). W zeszycie 

zapisz tylko odpowiedzi. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Lesson 77          7th May 

Temat: Stopniowanie przymiotników- ćwiczenia. 

 

ZESZYT  Wydrukuj i zrób ćwiczenia lub w zeszycie zapisz odpowiedzi. 

Zadanie 1  Utwórz przymiotniki w stopniu wyższym dodając końcówkę –er lub stawiają more przed 

przymiotnikiem.  

1. Dogs are _________________________________ (intelligent) than rabbits.  

2. Lucy is _________________________________ (old) than Ellie.  

3. Russia is _________________________________ (large) than the UK. 

4. Geography is _________________________________ (interesting) than Maths. 

5. Sam is____________________( fat) than Bob. 

6. London is _________________________________ (busy) than Glasgow. 

7. Julie is _________________________________ (tall) than her sister. 

8. Amanda is _________________________________ (ambitious) than her friend. 

9. My garden is _________________________________ (colourful) than this park.  

10. His house is  _________________________________ (comfortable) than a hotel. 

11. Africa is ____________________________ (hot) than Europe. 

12. It’s ____________________________ (cold) in winter than in autumn.  

13. Places that are sunny are ____________________________ (popular) than places where it rains a  

     lot.  

14. I think the weather is ____________________________ (bad) than ten years ago. 

15. India is ____________________________ (sunny) than Britain.  

16. My block of flats is __________________(high) than yours. 

17. Summer is ____________________________ (short) now than 25 years ago. 

18. A car is __________________(fast) than a bike. 

Zadanie 2 Weź w kółko poprawną formę  

1.It’s hoter / hotter in July than in September.  



2. The weather is badder / worse in London than in my city. 

3. I think it’s more beautiful / beautifuler when it rains.  

4. Is it drier / more dry now in the summer? 

5. I think summer is getting shorter / more short. 

6. It’s always raining so it’s weter / wetter than earlier / earlyer. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Lesson 78          8th May 

Temat: The weather- opisywanie pogody w kontekście przeczytanych i wysłuchanych 

tekstów. 

 

ZESZYT 

What’s the weather like?-Jaka jest pogoda? 

What’s the weather like in Kraśnik?-Jaka jest pogoda w Krasniku? 

It’s 15 °C (degrees Celcius)- Jest 15 stopni Celciusza 

It’s  hot-gorąco 

warm-ciepło 

mild-łagodnie/umiarkowanie 

cold-zimno 

freezing- bardzo zimno, mroźno 

sunny-słonecznie 

cloudy-pochmurno 

raining-deszczowo/pada deszcz 

foggy- jest mgła 

snowing-pada śnieg 

windy-wietrznie/wieje wiatr 

 

Zadanie 1 Napisz w zeszycie (2-3 zdania) jaka jest dzisiaj i jaka była wczoraj/tydzień temu 

pogoda w twoim mieście (temperatura, czy padało, było słonecznie?) 

Today, it’s………………………………………. 

Yesterday/Last Monday it was………………………….. 



 

PODRĘCZNIK 

Ćw.1 str.84 Popatrz na mapę i uzupełnij wyrazy. Napisz te wyrazy w zeszycie . Następnie 

włącz nagranie 2.34, posłuchaj i sprawdź odpowiedzi. Można jeszcze raz włączyć nagranie i 

głośno powtórzyć wyrazy. 

Ćw.2 str.84 Włącz nagranie 2.35, posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania. Zapisz je w zeszycie. 

Ćw.6 str.85 Przeczytaj tekst „Aleksander Doba” i wybierz właściwą odpowiedź a,b lub c. 

(ustnie).  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

NIE WYSYŁAMY ZDJĘĆ Z TEGO TYGODNIA . SPRAWDZIMY WSZYSTKO NA  

LEKCJI ONLINE W PIĄTEK 8 MAJA  

 


