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Temat / Subject Comparatives and superlatives of adjectives. 

 Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

 

Na tej lekcji przypomnisz sobie zasady stopniowania przymiotników i będziesz 

porównywać cech przedmiotów i osób. 

 

Słownictwo do lekcji. Podr.str.91 / 7.2  

☺ Proponuję naukę słówek z  Quizlet : 

https://quizlet.com/246621089/level-a2-lesson-72-flash-cards/ 

 

Podręcznik str.84 

ćw.1–  dokonaj analizy pytania (ustnie) 

ćw.2 – przepisz do zeszytu podane słówka i je przetłumacz, skorzystaj ze słowniczka 

na stronie 91 

- przeczytaj ze zrozumieniem tekst : opinie trzech osób o słuchawkach 

- odszukaj w tekście przykłady przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym 

 

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW 

Filmik z wyjaśnieniem dla wzrokowców: !!!!!!!!! WATCH IT!  

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

 

Przypomnij zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.  

Pamiętajcie : THAN (niż) – zawsze stopnień wyższy !!!  

Podręcznik str. 129 / 7.2  - dokonaj analizy tabelki  

Podręcznik str. 129  

ćw.1–  napisz w zeszycie stopień wyższy i najwyższy do podanych przymiotników. 

ćw. 2–  przepisz zdania do zeszytu wstawiając przymiotnik w stopniu najwyższym  

(odpowiedz ustnie na te pytania)  

 

https://quizlet.com/246621089/level-a2-lesson-72-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo


Jeśli możesz wydrukuj tą stronę i wklej do zeszytu . (kto  nie może przepisuje do zeszytu notatkę 

o porównaniu  as..as) 

 

 

 

 
Poniższe konstrukcje  służą nam do porównywania, że coś jest/ nie jest takie jak coś innego: 
  

CZASOWNIK + AS + PRZYMIOTNIK + AS   (tak … jak) 

Albo 
 

CZASOWNIK + NOT + SO/AS + PRZYMIOTNIK + AS: (nie tak … jak) 

   
• My daughter is as inteligent as yours. - Moja córka jest równie/tak samo intelligentna 

jak twoja 
• I’m as tall as Susan. - Jestes tak wysoka jak Susan. 
• Kim is not so/as attractive as Paula. - Kim nie jest tak atrakcyjna jak Paula. 
• I can’t run so/as fast as my brother. - Nie umiem biegac tak szybko jak mój brat. 

 



Zeszyt ćwiczeń str.78 / 1-3  

Podpowiedzi:  

Ćw.1 Pamiętajcie : THAN (niż) – zawsze stopnień wyższy !!!  

Ćw.2.  Według przykładu: 

1. A is shorter than B. 

B is taller than A. 

C is the tallest person in the family.  

Ćw.3  Uzupełnij drugie zdanie tak , aby miało to samo znaczenie co zdanie pierwsze.  

Według przykładu: 

1. I’m taller than my brother. – jestem wyższy niż mój brat. 

My brother isn’t as tall as I am. – mój brat nie jest tak wysoki jak ja (jestem).  

 

 

 

Dodatkowe dla ambitnych EXAM! : (WB) P.78/4   &   (SB)p.84/7 

 

Dodatkowe gry i ćwiczenia interaktywne dla chętnych): 

 

https://learningapps.org/8489837 

https://learningapps.org/9742992 

https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/elementary/comparative-adjectives-2 
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