kl. VII b grupa 1
Proszę w zeszycie zapisać podany temat oraz notatkę, a następnie wykonać ćwiczenia. Zdjęcia lub
skany ćwiczeń przesyłamy do 07.04.2020 na adres klasa7b2020@op.pl
Topic: Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym – ćwiczenie użycia w zdaniach.
Stopień wyższy przymiotników w języku angielskim tworzymy w następujący sposób:
➔ PRZYMIOTNIKI KRÓTKIE (jednosylabowe oraz niektóre dwusylabowe)
● do przymiotników krótkich, jednosylabowych dodajemy końcówkę - er
cheap – cheaper
tall – taller
● jeśli przymiotnik zakończony jest na spółgłoskę, przed którą występuje jedna samogłoska,
wówczas ostatnia litera jest podwajana
big – bigger
● jeśli przymiotnik jest zakończony na literę e, wówczas dodajemy tylko – r
nice – nicer
● jeśli przymiotnik dwusylabowy zakończony jest na spółgłoskę + y, wówczas y zamienia się
wi
lazy – lazier
easy – easier
➔ PRZYMIOTNIKI DŁUŻSZE (dwu- i więcej sylabowe)
● przed przymiotnikiem stawiamy słówko more
more careful
more difficult
Stopień najwyższy przymiotników w języku angielskim tworzymy w następujący sposób:
➔ PRZYMIOTNIKI KRÓTKIE (jednosylabowe oraz niektóre dwusylabowe)
● do przymiotników krótkich, jednosylabowych dodajemy końcówkę - est
cheap – the cheapest
tall – the tallest
● jeśli przymiotnik zakończony jest na spółgłoskę, przed którą występuje jedna samogłoska,
wówczas ostatnia litera jest podwajana
big – the biggest
● jeśli przymiotnik jest zaskończony na literę e, wówczas dodajemy tylko – st
nice – the nicest

● jeśli przymiotnik dwusylabowy zakończony jest na spółgłoskę + y, wówczas y zamienia się
wi
lazy – the laziest
easy – the easiest
➔ PRZYMIOTNIKI DŁUŻSZE (dwu- i więcej sylabowe)
● przed przymiotnikiem stawiamy słówko the most
the most careful
the most difficult
PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE
good – better – the best
bad – worse – the worst
Stopnia wyższego używamy, aby porównać dwie rzeczy, osoby itp. Dokonując takich porównań,
stosujemy słówko than (niż/od)
My sister is taller than my brother. Moja siostra jest wyższa niż mój brat.
Do wykonania:
Ćw. 1, 2, 3 str. 47 (zeszyt ćwiczeń)

