
Klasa V 

J.angielski 

4.05.2020 

Temat: Porównywanie cech różnych osób i rzeczy z zastosowaniem stopnia wyższego przymiotników. 

 

Krótkie przymiotniki 

stopień równy stopień wyższy 

tall + -er taller (than) 

nice + -r nicer (than) 

hot podwojona spółgłoska + -er hotter (than) 

happy -y , + -ier happier (than) 

 

Zad. 1. Utwórz stopień wyższy przymiotników w ramce. 

stopień równy stopień wyższy 

long (długi) longer (than) 

short (krótki) 1. ……………. (than) 

slow (wolny) 2. ……………. (than) 

small (mały) 3. ……………. (than) 

old (stary) 4. ……………. (than) 

close (bliski) 5. ……………. (than) 

big (duży) 6. ……………. (than) 

noisy (głośny) 7. ……………. (than) 

funny (zabawny) 8. ……………. (than) 
 

 

Dłuższe przymiotniki 

stopień równy stopień wyższy 

important (ważny) more przed przymiotnikiem more important (than) 

boring (nudny) more boring (than) 

interesting (interesujący) more interesting (than) 
 

Zad. 2. Ułóż wyrazy i wyrażenia w odpowiedniej kolejności, aby powstały poprawne zdania. 

more/ Jarek / serious/ is / than his brother. 

Jarek is more serious than his brother. – Jarek jest poważniejszy od swojego brata. 

1. Rosa / beautiful / more / is / than Karen. 

__________________________________________________________________. 

2. is / difficult / Polish / more / than English. 

__________________________________________________________________. 

3. are / Motorbikes / more / than cars./ dangerous 

__________________________________________________________________. 

 

 



6.05.2020 

Temat: Pytanie o informacje na temat atrakcji turystycznych – ćwiczenia w mówieniu. 

 

Zadanie.  

Zapoznaj się z dialogiem. Spróbuj zapamiętać podkreślone zwroty. Następnie wykonaj ćwiczenie. 

Asking for tourist information 

Assistant: Good morning. Can I help you? 

Paula: Yes, please. I want to visit the Tower of London. How much are the tickets? 

Assistant: They’re £21 for adults and £10,50 for children.  

Paula: What time does it open?  

Assistant: The opening hours are 9 a.m. to 5.30 p.m. Tuesdays to Saturdays, and 10 a.m. to 5.30 

p.m. on Sundays and Mondays. 

Paula: Where is it? 

Assistant: It’s on Tower Hill. 

Paula: How can I get tere? 

Assistant: You can take the Underground to Tower Hill tube stadion, or the bus. The Underground is 

faster, but it’s more expensive.  

Paula: Thanks.  

 

 

 



7.05.2020 

Temat: Porównywanie cech z zastosowaniem przymiotników nieregularnych oraz konstrukcji as…as. 

Przymiotniki nieregularne 

stopień równy stopień wyższy 

good (dobry) better (than) 

bad (zły) worse (than) 

far (daleki) farther/ further (than) 

 

Zad.1. 

  

 

as… as…. – tak…jak… 

Madrid is as big as Rome. – Madryt jest tak duży jak Rzym. 

The Harry Potter films aren’t as good as the books. – Filmy o Harrym Potterze nie są tak dobre jak 

książki. 


