
30th April, 2020 
ONLINE LESSON 6

TOPIC: COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES ( przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym )

Dzień dobry,

Oto  kolejne  zadanie  dla  Was  z  języka  angielskiego.  Tym  razem  chciałabym,  żebyście
poćwiczyli  stopniowanie przymiotnikow oraz przygotowali się do odpowiedzi ze słownictwa  na
ocenę . 

DAWID, DAWID, ŁUKASZ, MACIEK

1. Jeżeli chodzi o odpowiedź ze słownictwa, to zgodnie z wytycznymi z zeszłego tygodnia, macie
do wyboru:

a) słownictwo  z  powtórzenia  rozdziału   5  (  słowniczek  strona  63:  participating  in  culture,
adjectives and phrases, literature and reading ). Możecie ominąć -ed, -ing adjectives i Other
words, chyba, że ktoś będzie chciał się tym zająć, to otrzyma wyższą ocenę. Pamiętajcie, że do
nauki  możecie  wykorzystać  Quizlet:  https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-
a2b1/sets ( wynierzcie Unit 5 i odpowiednie rozdziały )

 lub

b) słownictwo, które samodzielnie wypisaliście z artykułu na portalu informacyjnym. Proszę, aby
tych słówek było co najmniej 10 i żeby to nie było najprostsze, podstawowe wyrazy.  Ja każdemu z
Was dorzucę jeszcze kilka slówek ( 10,, tak,  żeby wszystkich było 20  ) z Waszego artykułu i
prześlę przez Messengera lub mailem. Warunkiem możliwości odpowiedzi z tego słownictwa jest
przesłanie zadania wykonanego zgodnie z poleceniem z dnia 16.04.2020r. Jeżeli ktoś nie przyśle
tego zadania, będzie odpowiadał ze słownictwa z powtórzenia.

Proszę, żebyście w dniach między 04.05.20 ( poniedziałek ) a 08.05.2020 ( piątek ) odpowiedzieli 
z  tego  słownictwa  za  pośrednictwem  Messengera  lub  Skype.  Szczegóły  dotyczące  terminu
odpowiedzi ustalimy na Messengerze. 

2.  Chciałabym,  żebyscie  poćwiczyli  stopniowanie  przymiotnków  Proszę  wejść  na  stronę:
https://engly.pl/tasks/listing/17  .  Na  stronie  tej  znajdują  się  ćwiczenia  ze  stopniowania
przymiotników. Proszę wybrać po pięć  dowolnych zdań z punktów 1-3 i zapisać je w zeszycie,
uzupełniając  je  oczywiście  poprawnymi  formami  przymiotników  w  stopniu  wyższym  lub
najwyzszym.

Po wykonaniu ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym  proszę je sfotogarfować lub zeskanować  
i przesłać na moją skrzynkę mailową (  szkola.e.p@gmail.com ). Za dobrze wykonaną pracę ( bedę
brała  pod uwagę poprawność  i   terminowość  wykonania  pracy )  otrzymacie  oczywiście  plusy.
Termin wykonania pracy – do 06.05.2020 r. 

ERYK, MATEUSZ

Wybierzcie sobie 12  wyrazów związanych z rodzajami sklepów:  
https://quizlet.com/pl/382953469/unit-6-shops-and-services-flash-cards  i przyślijcie mi te wyrazy 
w mailu (  szkola.e.p@gmail.com ). Proszę, żebyście w dniach między 04.05.20 ( poniedziałek ) a 
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08.05.2020 ( piątek ) odpowiedzieli z tego słownictwa za pośrednictwem Messengera lub Skype.

Trzymajcie się zdrowo.

Ewa Pawełczyk


