
Topic: Stopniowanie przymiotników

Dzień dobry.

Oto Wasz kolejna zdalna lekcja języka angielskiego. 

Co macie zrobić?

Dawid, Dawid, Maciek, Łukasz

Teraz  chciałabym,  żebyście  zajęli  się  gramatyką,  a  dokładnie  stopniowaniem  przymiotników,
czyli tworzeniem stopnia wyższego i najwyższego przymiotników: 

big/duży, bigger/większy, the biggest/największy

interesting/interesujący,  more interesting/bardziej interesujący,  the most interesting/najbardziej
interesujący/

1. Chciałabym, żebyście obejrzeli film o tworzeniu stopnia wyższego i najwyższego przymiotników
na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo 

2. Korzystając z informacji z  filmu zróbcie krótką notatkę w zeszycie do języka angielskiego na
temat tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników. Robiąc notatkę możecie równiez
skorzystać z komentarza gramatycznego w Waszej ćwiczeniówce ( strona 56 ).

3.  Przepiszcie poniższą tabelkę do zeszytu przedmiotowego i  uzupełnijcie ją przymiotnikami w
stopniu  równym,  wyższym  i  najwyższym.  Pamiętajcie  o  wpisaniu  polskiego  znaczenia  tych
wszystkich  przymiotników.

Znaczenie polskie
przymiotnika

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

old

slower

the nicest

late

bigger

the most careful

expensiive

more interesting

the best

bad

harder

the most difficult

far

higher

https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo


Proszę,  aby  to  zadanie  zostało  wykonane,  sfotografowane/zeskanowane  i  przesłane  na  moją
skrzynkę  mailową   (   szkola.e.p@gmail.com )  do  dnia  30.04.2020r.  Za  dobrze  (  terminowo  
i poprawnie ) wykonaną pracę otrzymacie oczywiście plusy. 

Z  gramatyki  to  wszystko,  ale  chciałabym,  żebyście  pouczyli  się  słownictwa,  kórym  ostatnio
zajmowaliście się i żebyście po 03.05 z  niego odpowiedzieli ( za pośrednictwem komunikatora
Messenger lub Skype). Za tą odpowiedź otrzymacie oceny.
Do wyboru macie dwa zestawy słownictwa:

1) słownictwo z powtórzenia rozdziału 5 ( słowniczek strona 63: participating in culture, adjectives
and phrases, literature and reading )

 lub

2) słownictwo,  które  samodzielnie  wypisaliście  z  artykułu  na  portalu  informacyjnym,  czyli  
z zadania, które mieliście wykonać w zeszłym tygodniu. Warunkiem możliwości odpowiedzi z tego
słownictwa jest przesłanie zadania wykonanego zgodnie z poleceniem.

Mateusz, Eryk

Pouczcie się wyrazów związanych z rodzajami sklepów:  https://quizlet.com/pl/382953469/unit-6-
shops-and-services-flash-cards/ Będę  chciała  zapytać  Was  na  ocenę  z  tego  słownictwa  za
pośrednictwem Messengera lub Skype`a

Jesli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie.

Pozdrawiam.

Ewa Pawełczyk
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