
PONIEDZIAŁEK 27.04 

Zapoznaj się dokładnie z zasadami tworzenia stopnia wyższego przymiotników. Zapisz 

notatkę pod tematem lekcji. Jeżeli masz drukarkę możesz to wydrukować i wkleić do 

zeszytu. Poniższe zasady są też streszczone w zielonych tabelkach na stronie 81. 

Następnie robisz zadania na stronie 81 w podręczniku. W zeszycie zapisujesz 

odpowiedzi. Z tej lekcji dowiesz się jak porównywać cechy różnych osób i rzeczy 

Lesson 74 

The subject: Porównywanie cech różnych osób i rzeczy z zastosowaniem stopnia 

wyższego przymiotników. 

 Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (jednosylabowych i 

dwusylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er np. 

 small (mały) – smaller (mniejszy)  

tall (wysoki) – taller (wyższy) 

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r  

np. large (duży) – larger (większy)  

nice (miły) – nicer (milszy) 

 Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką 

samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er    np. 

big (duży) –  bigger (większy)  

hot (gorący) – hotter (gorętszy) 

 Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy –er 

np.  

happy (szczęśliwy)- happier (szczęśliwszy) 

 Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając 

wyraz more np. 

popular (popularny) – more popular (popularniejszy)  

famous (sławny) – more famous (sławniejszy)  

beautiful (piękna) – more beautiful (piękniejsza) 

 Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu wyższym 

Your car is smaller than my car. Twój samochód jest mniejszy od mojego samochodu. 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/podstawowe-przymiotniki-angielskie/


I am taller than you. Jestem wyższy od Ciebie. 

Today is hotter than yesterday. Dzisiaj jest goręcej niż wczoraj. 

PODRĘCZNIK 

Zadania 1,2,3,4 str.81 Wykonaj zadania i zapisz odpowiedzi w zeszycie.  

 

CZWARTEK 30.04 

Na tej lekcji dowiesz się w jaki sposób zapytać o informacje na temat różnych atrakcji 

turystycznych. Pracujesz z podręcznikiem na stronie 82. Odpowiedzi do zadań 

zapisujesz w zeszycie. 

Lesson 75        30th April 

The subject: Pytanie o informacje na temat atrakcji turystycznych – ćwiczenia w 

mówieniu. 

 Zad 1 str.82 Posłuchaj  nagrania 2.30 i uzupełnij dialog pytaniami z ramki. Zapisz 

odpowiedzi w zeszycie. Następnie jeszcze raz posłuchaj i głośno powtórz dialog. 

Zad 2 str.82 Posłuchaj nagrania 2.31 i powtórz je. Zapisz zwroty w zeszycie: 

How much are the tickets?- ile kosztują bilety 

What time does it open/close ?-O której otwierają/zamykają ? 

Where i sit ?-Gdzie to jest? 

How can I get there?-Jak mogę się tam dostać? 

They’re £21/The tickets cost £21 – One/bilety  kosztują 21 funtów 

It opens/closes/finishes at…- To otwierają/zamykają/kończy się o godzinie… 

It’s on /near/in…- To jest na/niedaleko/w… 

You can walk/take the bus/take the underground- Możesz iść pieszo/jechać 

autobusem/jechać metrem 

ĆWICZENIA  

ĆW.1,2 str.37 

 

NIE WYSYŁAMY ZDJĘĆ Z TEGO TYGODNIA!!! 

 WSZYSTKO SPRAWDZIMY NA NASTĘPNEJ LEKCJI ONLINE. 

PROSZĘ TYLKO O NAUCZENIE SIĘ ZASAD TWORZENIA STOPNIA  

WYŻSZEGO PRZYMIOTNIKÓW ORAZ SŁOWNICTWA I ZWROTÓW Z  

DRUGIEJ LEKCJI 


