
Witajcie!  Dziękuję tym, którzy ochoczo pracują i na bieżąco wysyłają zadanie domowe. 

Dziś kontynuujemy stopniowanie przymiotników. Zajmiemy się przymiotnikami dłuższymi                     

i nieregularnymi.  

Zapiszcie w zeszytach Lesson, Topic: Life in Warsaw is more expensive than in Oświęcim. 

Życie w Warszawie jest droższe niż w Oświęcimiu.  

Stopniowanie przymiotników dłuższych. Uzupełnij tabelę. 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

expensive - drogi more expensive - 

droższy 

the most expensive - 

najdroższy 

beautiful - piękny more beautiful - 

piękniejszy 

the most beautiful -  

generous - hojny more generous -  the most generous - 

najhojniejszy 

selfish - egoistyczny more selfish – bardziej 

egoistyczny 

the most selfish – 

najbardziej egoistyczny 

polluted - 

zanieczyszczony 

more polluted – bardziej 

zanieczyszczony 

the most polluted - 

difficult - trudny more difficult –  

trudniejszy 

the most difficult - 

 

Stopniowanie przymiotników nieregularnych: 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

good - dobry better - lepszy the best - najlepszy 

bad – zły  worse - gorszy the worst - najgorszy 

 

Słowniczek: 

City- duże miasto                                          place [pleis] - miejsce      

Town – mniejsze miasto                               charity – organizacja charytatywna 

Country – wieś, kraj                                      life - życie 

Przykład:  Kate is more beautiful than Barbara. Mary is the most beautiful 

girl in my class. 

Kasia jest piękniejsza od Barbary. Maria jest najpiękniejszą dziewczyną                     

w klasie. 



Ćw.1 Zastosuj stopień wyższy lub najwyższy podanego przymiotnika                              

w zdaniach. Odeślij uzupełnione zdania na magdapiwowar2020@wp.pl                           

lub na messengera. 

                                                  

a)Life in a big city can be ………………..……… than life in a town. (difficult) 

Życie w mieście może być trudniejsze niż…. 

b)Life in the country can be ……………..……… than life in a city. (good) 

Życie na wsi może być lepsze niż…. 

c)The air in the city is ………………………..than in the country. (polluted) 

Powietrze w mieście jest bardziej zanieczyszczone niż…. 

d)Small towns are ………….…… (good) place to live. 

Małe miasta są najlepszym miejscem… 

e) Helen, car for WOŚP 

Helen is…………………….. girl in a class. She gave her car to the charity. 
Helena jest najhojniejsza……………                                 Dała swój samochód na……. 

(generous) 
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