
TYDZIEŃ 6 

( 27.04. – 30.04. 2020r.) 

Zadania będziemy wspólnie przerabiać na Discord w czwartek o 

godzinie 09:30 . Kto będzie nieobecny na Discord jest zobligowany 

wysłać zdjęcia wykonanych zadań na mojego Messengera lub 

pocztę: olagia.krupa@wp.pl do 30.04.2020r z dopiskiem: 

 „Tydzień 6”. 

Temat: „Superlative adjective” – stopień najwyższy przymiotnika. 

Krótka notatka do zeszytu: 

Aby utworzyć najwyższy stopień przymiotnika , dodajemy do niego w większości przypadków 

końcówkę „-est ” oraz wyraz „the” przed przymiotnik.  

Np. old - the oldest  

 

Stopień równy   Stopień najwyższy 

 

Są jednak wyjątki od tej reguły: 

a) Jeżeli mamy do czynienia z przymiotnikiem trzysylabowym ( lub więcej), NIE DODAJEMY 

końcówki „-er” lecz wyraz „the most” i przepisujemy przymiotnik bez zmian. 

 

Np.  complicated – the most complicated 

b) Jeżeli mamy do czynienia z przymiotnikiem jednosylabowym, a jego trzy ostatnie litery to: 

spółgłoska + samogłoska+ spółgłoska, to ostatnią spółgłoskę podwajamy i dopiero dodajemy 

końcówkę „-est” 

 

Np. big –the  biggest 

c) Przymiotniki nieregularne ( nie podlegają żadnym zasadom, trzeba się ich nauczyć „ na 

pamięć” 

 

Good – the best 

Bad – the worst 

 

Podręcznik: 

5/70  ( zastosuj w pytaniach najwyższy stopień przymiotnika) 

mailto:olagia.krupa@wp.pl


 

Ćwiczenia:  

1/47 

3/47 

 

Temat: „The biggest gaming festiwal in the USA” – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 

Podręcznik strona 72 

Proszę o przeczytanie tekstu oraz o wypisanie i przetłumaczenie niezrozumiałych słów w zeszycie. 

2/ 72 ( na podstawie tekstu wybierz jedna spośród dwóch alternatyw) 

 

Temat: „Could/couldn’t”  - wyrażanie przeszłej umiejętności. 

Krótka notatka do zeszytu: 

Używamy „could” aby wyrazić, że coś potrafiliśmy robić w przeszłości:  

Np. I could swim when I was 5. 

( Potrafiłem/potrafiłam pływać, gdy miałem/miałam 5 lat.) 

 

„Couldn’t” używamy, gdy chcemy powiedzieć, że danej czynności nie potrafiliśmy wykonać w 

przeszłości. 

Np. I couldn’t read when I was 4. 

( Nie potrafiłem/potrafiłam czytać, gdy miałam/miałam 4 lata). 

 

Podręcznik: 

2/73  ( na podstawie kontekstu zdania wstaw „could” lub „couldn’t”). 

 


