
Zakres materiału na tydzień 30.03.-03.04. 

UWAGA: Pracę z języka zawodowego przesyłacie w załączniku na adres 

mailowy: magdalenaspiewakzsp4@wp.pl do 03.04.2020. W temacie 

wiadomości wpisujecie swoje imię, nazwisko i klasę (np. Magdalena 

Śpiewak, IIIK). Praca podlega ocenie. Prace nie wysłane terminowo 

traktuję jako niezaliczone! 

Temat 1: Stopniowanie przymiotników. 

Proszę przepisać poniższą notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, mamy trzy stopnie: równy, wyższy i 

najwyższy. Przy stopniowaniu posługujemy się przyrostkami: 

1. dla przymiotników jednosylabowych (krótkich) 

-er tworzy stopień wyższy 

-est tworzy stopień najwyższy 

Musimy zwrócić uwagę na zasady pisowni: jeśli przymiotnik kończy się na -e - nie 

podwajamy tej samogłoski przed dodaniem końcówki *. 

small - smaller - the smallest mały - mniejszy - najmniejszy 

long - longer - the longest długi - dłuższy - najdłuższy 

warm - warmer - the warmest ciepły - cieplejszy - najcieplejszy 

weak - weaker - the weakest słaby - słabszy - najsłabszy 

strong - stronger - the strongest silny - silniejszy - najsilniejszy 

nice - nicer - the nicest miły - milszy - najmilszy 

large - larger - the largest duży - większy - największy 

 

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, stopniując zmieniamy -y na -i: 

happy - happier - the happiest szczęśliwy - szczęśliwszy - najszczęśliwszy 

easy - easier - the easiest łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy 

pretty - prettier - the prettiest piękna - piękniejsza - najpiękniejsza 

dry - drier - the driest suchy - suchszy - najsuchszy 

 

2. dla przymiotników wielosylabowych (długich): 

more bardziej (w stopniu wyższym) 

the most najbardziej (w stopniu najwyższym) 
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Ich użycie jest proste – wstawiamy je przed przymiotnik i gotowe. 

Oto przykłady: 

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy 

beautiful more beautiful the most beautiful 

difficult more difficult the most difficult 

dangerous more dangerous the most dangerous 

famous more famous the most famous 

interesting more interesting the most interesting 

important more important the most important 

  
  

Temat 2: Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia. 

Proszę przepisać poniższe ćwiczenia do zeszytu i je uzupełnić.  

UWAGA! Po wykonaniu tego ćwiczenia w zeszycie (wraz z uzupełnieniem), 

robicie zdjęcie i wysyłacie mi na zaliczenie do 2.04.2020 na mail: 

magdalenaspiewakzsp4@wp.pl (wszystkie zdjęcia w jednej (!) wiadomości) 

I Przestopniuj przymiotniki: 

1.  pretty -  -  

2. dark -  -  

3. easy -  -  

4. quiet -  -  

5. clever -  -  

6. gentle -  -  

7. sunny -  -  

8. tidy -  -  

9. dry -  -  

10. fat -  -  

II Wpisz w zdania stopień wyższy przymiotnika: 

1. I'd like to have  long  hair. It's too short now. 

2. Climbing mountains is  dangerous  than hiking. 

3. He was  lucky  in his  late  life than in his youth. 



4. We need to buy a  big  table but it has to be  cheap  than 

the one we saw yesterday. 

5. I think Madonna is  famous  than Janet Jackson. 

6. It's  far  to the bank than I thought. 

7. I'll talk to my mother. Her advice will be  useful  than yours. 

8. I'm much  good  at tennis than my  old  sister. 

9. Life is  complicated  than you believed it to be. 

10. I'm a bit  thin  than my brother but he's  tall . 

III Uzupełnij zdania przymiotnikiem w stopniu najwyższym: 

1. Who is  tall  person in the world? 

2. That's one of  comfortable  sofas I've ever sat on. 

3. Yesterday was  hot  day this summer. 

4. What is  popular  food in your country? 

5. When I saw her I thought she was  sad  girl at the party. 

6. It was one of  funny  films I'd ever seen. 

7. Which was  difficult  exam you've ever had? 

8. That's  far  I've ever run. 

9. Her daughter is  clever  girl that I've met. 

10. What was  unusual  thing that you did when you were 

young? 

 

Przepisujecie zdania w całości, inaczej nie będę w stanie 

sprawdzić ćwiczenia ☺ 

Po przepisaniu zdań wysyłacie je do mnie również na podany 

wyżej adres mailowy. Robicie zdjęcie pracy wykonanej w zeszycie 

przedmiotowym i załączacie do maila. Termin: do 3.04.2020r. 


