
Hello Students! 

 

11.05.2020 

Topic: Superlative adjectives. 

W zeszłym tygodniu mówiliśmy o stopniu wyższym przymiotników, przypomnieliście sobie zasady 

jego tworzenia i przećwiczyliście w zadaniach. 

Dzisiaj przypomnimy sobie stopień najwyższy przymiotników. (Proszę zapisać te notatkę w zeszycie) 

Stopień najwyższy przymiotnika - Superlative 

Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki -est lub samego –st w 

przypadku, gdy przymiotnik kończy się na samogłoskę -e. Przymiotnik w stopniu najwyższym 

występuje w zdaniach z przedimkiem the. 

 

cheap (tani) – the cheapest (najtańszy) 

fast(szybki) – the fastest (najszybszy) 

 

Do przymiotników zakończonych na -y w stopniu najwyższym dodajemy końcówkę -iest: 

happy (szczęśliwy) – the happiest (najszczęśliwszy) 

easy (łatwy) – the easiest (najłatwiejszy) 

 

Tak jak w stopniu wyższym, gdy przymiotnik kończy się pojedynczą samogłoską i pojedynczą 

spółgłoską, w stopniu najwyższym ostatnia spółgłoska jest podwajana: 

big (duży) – the biggest (największy), 

hot (gorący) - the hottest (najgorętszy) 

 

Gdy przymiotniki są złożone z trzech i więcej sylab stosuje się stopniowanie opisowe przy 

użyciu słowa the most (najwięcej, najbardziej): 

beautiful (piękny) – the most beautiful (najpiękniejszy), 

expensive (drogi) – the most expensive (najdroższy). 

 

Wyjątki do zapamiętania: 

good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy), 

bad (zły) – worse (gorszy) – the worst (najgorszy), 

far (daleki) – further / farther (dalszy) – the furthest / the farthest (najdalszy) 

Przymiotników w stopniu najwyższym używa się do opisu cechy w stopniu najwyższym lub najniższym 

(the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Stosuje się je w zdaniach, w których podmiot 

porównywany jest do pewnej grupy przedmiotów. 

 

Homework! Ex. 2a. p.77 .Uzupełnijcie pytania przymiotnikami w nawiasie w stopniu najwyższym. 

Następnie odpowiedzcie na te pytania. 

Uwaga! Proszę o przysłanie (na maila lub Messengera) tego zadania oraz zadania z 

zeszłego poniedziałku ze stopnia wyższego (ex.2, p.73). 



13.05.2020 

Topic: Reading practice. 

Proszę przeczytać czytankę „ Alien invaders” ze strony 78, a następnie zrobić ćwiczenie 4 ze str. 79, 

czyli wybrać poprawną odpowiedź. 


