
Funkcje przymiotników angielskich 

Co to jest przymiotnik i jakie spełnia funkcje w angielskim zdaniu? 

Przymiotniki dostarczają więcej informacji na temat rzeczownika z którym występują. 
Tabelka poniżej pokazuje jakie funkcje mogą one wyrażać i opisywać: 

Funkcja Wyrażenie Tłumaczenie 

uczucia lub cechy a cheerful girl radosna dziewczyna 

an ambitious person ambitna osoba 

pochodzenie Polish apples polskie jabłka 

a French car francuski samochód 

a Japanese mobile phone japoński telefon komórkowy 

a Swiss watch szwajcarski zegarek 

cechy rzeczy a wooden chair drewniane krzesło 

a silk scarf jedwabny szal 

a beautiful picture piękny obrazek 

a nice view ładny widok 

wiek osoby lub rzeczy a young girl młoda dziewczyna 

an old car stary samochód 

a new dress nowa sukienka 

rozmiar i wielkość a tall woman wysoka kobieta 

a thick book gruba książka 



a small car mały samochód 

a short man niski mężczyzna 

kolor a brown jacket brązowa marynarka 

green leaves zielone liście 

blue eyes niebieskie oczy 

grey hair siwe włosy 

materiał a wooden wardrobe drewniana szafa 

a silk scarf jedwabny szal 

kształt a square stół kwadratowy stół 

a triangular shape krójkątny kształt 

a round desk okrągłe biurko 

temperatura a cool night chłodna noc 

a hot day gorący dzień 

 

Zapisz notatkę do zeszytu i rozwiąż poniższe ćwiczenie. Prześlij zdjęcie notatki i zdjęcie 

rozwiązanego ćwiczenia (lub odpowiedzi)  km.angielski@wp.pl 

Po tygodniu udostępnię odpowiedzi. Proszę sprawdź, jak Ci poszło i popraw pracę, jeśli 

popełniłeś błąd.  

Mogę nie odpowiedzieć na twojego maila, ale pamiętaj, że zawsze zapisuję, czy wykonujesz 

zadane prace. 

Ćwiczenie 

Dopisz przeciwstawne przymiotniki w języku angielskim. (np. sad – happy, white – black). 
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Przymiotnik Przymiotnik o przeciwnym 

znaczeniu 

1. brave 
 

2. comfortable 
 

3. dull 
 

4. long 
 

5. low 
 

6. old 
 

7. quiet 
 

8. rich 
 

9. safe 
 

10. slow 
 

11. unknown 
 

12. wide 
 

13. good 
 

14. big 
 

15. young 
 

16. light 
 

17. new 
 



18. bad 
 

19. dark 
 

20. strong  

 


