1. Podaj stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników.

Przymiotnik

Stopień wyższy

dark
interesting
small
funny
old
big
good

exciting
cloudy
fat
irritating
bad
easy
comfortable
hot

far
nice
thin
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Stopień
najwyższy

2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą przymiotnika.
a) Elephants are ______________ (fat) than
dogs.
b) Her flat is on _____________(high) floor of
that building.
c) Anna is _______________(good) student in
our class.

you have ever done?
i) Beth is ______________ (lazy) person in our
class.
j) My parents are ___________ (rich) than
hers.

d) Julia is ________________(pretty) than me.

k) Apples are _____________(tasty) than
bananas.

e) This phone is ___________________
(expensive) than that one.

l) Sarah is ______________(popular) girl in our
school.

f) Your projects are _______________
(interesting) than theirs.

m) Armchairs are ____________(comfortable)
than chairs.

g) Lily is ___________(young) in our family.

n) Your clothes are ____________ (fashionable)
than mine.
h) What is the ______________ (strange) thing

3. Przetłumacz zdania na język angielski.
1) Mój samochód jest szybszy od samochodu
mojego brata. (fast)
___________________________________
2) Książki są ciekawsze od filmów. (interesting)
___________________________________
3) Ten budynek jest niższy od twojego domu.
(low)
___________________________________
4) Alex jest tak samo inteligentny jak jego
siostra.
___________________________________
5) Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.
___________________________________
6) Kasia jest najwyższą dziewczynką w klasie.
___________________________________
7) Moja mama jest najlepszą kucharką na

świecie. (good)
___________________________________
8) Lwy są bardziej niebezpieczne niż żyrafy.
(dangerous)
___________________________________
9) Mój komputer jest nowszy od twojego. (new)
___________________________________
10) Gepardy są najszybszymi zwierzętami na
świecie. (fast)
___________________________________
11) On jest gorszym pływakiem niż ja. (bad)
___________________________________
12) Dzisiaj jest bardziej gorąco niż wczoraj. (hot)
___________________________________
13) Kto jest niższy – ty czy twój brat? (short)
___________________________________
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4. Uzupełnij zdania słowami „too” lub „enough”.
a) There are ________ many flowers in the
garden.

e) I am not tall ________ to reach this shelf.

f) You aren’t fit ________ to become a
b) These shoes aren’t big ________. I can’t wear
policeman.
them.
g) The coffee is ________ hot to drink it now.
c) The TV is ________ small! I prefer the bigger
ones!
d) The bag is ________ heavy to carry it.

h) She isn’t old ________ to drive a car.
i) This film is ________ boring! I don’t want to
watch it.

5. Przetłumacz zdania na język angielski używając struktur „too + przymiotnik” lub „przymiotnik + enough”.

1) To ciasto jest dla mnie za słodkie. (sweet)
___________________________________
2) Twoje oceny nie są wystarczająco dobre.
(good)
___________________________________

3) Ta koszulka jest za duża! (big)
___________________________________

4) Ta kanapa nie jest wystarczająco wygodna.
(comfortable)
___________________________________
5) Dzisiaj jest za zimno żeby jeść lody. (cold)
___________________________________

6) Morze nie jest wystarczająco ciepłe żeby
pływać. (warm)
___________________________________

6. Popraw błędy.
a) Alex is tallest than me.
__________________________________

g) Emily is as friendly than Katy.
____________________________________

b) Mike is the hapyest boy I have ever known.
__________________________________

h) What is the longer river in the world?
____________________________________

c) I am shorter that you.
__________________________________

i) Ben is thiner than Max.
____________________________________

d) Kate is badder painter than me.
__________________________________

j) Robert Lewandowski is the famousest
football player in Poland.
____________________________________

e) Running is safest than swimming.
__________________________________
f) Gorillas are intelligenter than cats.
__________________________________

k) Having a family is more importanter than
career.
____________________________________
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