
 

Drodzy Rodzice i uczniowie, Jeśli macie Państwo potrzebę skonsultowania się ze mną, zapytania o 

coś lub przesłania czegoś do mnie itp. będę dostępna online od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 9.00 do 12.45. (codziennie) Zadania otrzymacie trzy razy w tygodniu, zgodnie z ilością lekcji do 

zrealizowania. Dobrej zabawy. Agata Czarnecka 

 

 

Dzień dobry,  

 

Lekcja 1 (czwartek lub piątek bieżącego tygodnia) 
 

Dzisiaj przećwiczymy i powtórzymy w jaki sposób stopniujemy przymiotniki. Robiliście już to w 

klasie piątej i szóstej. Powtarzaliśmy to również na poprzedniej lekcji. Teraz pora przećwiczyć 

naszą wiedzę w praktyce. 

 

Zasady macie podane w podręczniku, jednak dla tych, którzy wolą inną formę przypominam je tutaj: 

 

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, mamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.  

Przy stopniowaniu przymiotników jednosylabowych i dwusylabowych zakończonych na y 

posługujemy się przyrostkami: 

-er tworzy stopień wyższy 

-est tworzy stopień najwyższy 

1.  

small - smaller - the smallest mały - mniejszy - najmniejszy 

long - longer - the longest długi - dłuższy - najdłuższy 

2. 

Musimy jednak zwrócić uwagę na zasady pisowni: jeśli przymiotnik kończy się na -e - nie 

podwajamy tej samogłoski przed dodaniem końcówki . 

nice - nicer - the nicest miły - milszy - najmilszy 

large - larger - the largest duży - większy - największy 

3.w przymiotniku jednosylabowym , gdzie na końcu jest spółgłoska+samogłoska+spółgłoska 

podwajamy ostatnią spółgłoskę 

thin - thinner - the thinnest cienki - cieńszy - najcieńszy 

slim - slimmer - the slimmest szczupły - szczuplejszy - najszczuplejszy 

 

jednak nie podwajamy spółgłosek w i x, czyli np. new - newer - the newest 

 

4. Jeśli przymiotnik kończy się na -y, stopniując zmieniamy -y na -i, i dodajemy końcówki -er lub -

est 

happy - happier - the happiest szczęśliwy - szczęśliwszy - najszczęśliwszy 

easy - easier - the easiest łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy 

 

Dłuższe przymiotniki wymagają stopniowania opisowego i będą wymagały dodatkowych słówek, 

które umieścimy przed przymiotnikami : 

stopniowanie w górę: 

more bardziej (w stopniu wyższym) 

the most najbardziej (w stopniu najwyższym) 

 

beautiful more beautiful the most beautiful difficult more difficult the most difficult 

 

stopniowanie w dół: 



less mniej (stopień niższy) 

the least najmniej (stopień najniższy) 

 

modern less modern the least modern interesting less interesting the least interesting 

 

UWAGA Stopniowanie nieregularne przymiotników  

good better the best 

bad worse the worst 

far further the furthest 

 

Stopnia wyższego przymiotnika używamy do porównywania osób, sytuacji czy rzeczy, dlatego 

stosuje my słówko than czyli od, niż 

 

Tom is taller than Jonh. Betty is more attractive than Lizy. English is less difficult than Chinese. 

 

Stopnia najwyższego używamy, gdy chcemy powiedzieć, że dana osoba czy przedmiot jest jedyna 

w swoim rodzaju pod pewnym względem. 

 

Tom is the tallest person in our class. Mt Everest is the highest mountain in the world. 

 

A tera krótkie ćwiczenie i kilka krótkich gier online. Proszę skopiować adresy i przećwiczyć 

zagadnienie. 

 

https://www.ang.pl/cwiczenia/826/stopniowanie-opisowe-przymiotnikow 

https://learningapps.org/1797953 gra 

https://learningapps.org/1521880 gra 

https://learningapps.org/1760371 gra 

https://learningapps.org/2196224 gra 

https://learningapps.org/2366583 gra 

 

Miłej pracy. Następne zadanie w poniedziałek 16.03.2020. 

 

Lesson 2  class 7 
 

Dzień dobry, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i wypoczęci. Na poprzedniej lekcji 

powtórzyliśmy sobie w jaki sposób stopniujemy różnego rodzaju przymiotniki.  Przećwiczyliście 

wskazane zadania i bawiliście się grając w gry gramatyczne. 

 

Subject: Czasowniki modalne can i could. 

 

Czasownik can i could możemy używać w różnych aspektach. Jednym z nich jest mówienie o 

umiejętnościach, innym wyrażanie zgody, czy proszenie onią. 

Can i could są czasownikami modalnymi dlatego ich formy są takie same dla wszystkich zaimków 

osobowych (osób), tworzą przeczenia i pytania. 

 

We use can and can't to talk about someone's skill or general abilities (umiejętności ogólnie) 

Po can i could stawiamy formy podstawowe czasownikow określającyh umiejętność. 

Can używamy   w teraźniejszości, could w przeszłości. Dla innych czasów uzywamy formy be able 

to. 

can/ could– umieć, potrafić      I can swim.       Tom can run.      We can speak English. 

https://www.ang.pl/cwiczenia/826/stopniowanie-opisowe-przymiotnikow
https://learningapps.org/1797953
https://learningapps.org/1521880
https://learningapps.org/1760371
https://learningapps.org/2196224
https://learningapps.org/2366583
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/ability


      I could swim when I was 5.      They could use a computer in 1999. 

can i could tworzą przeczenia:       can + not = cannot  lub skrótowiec   can't 

            could + not =  couldn't 

oraz pytania:   Can you swim?    Yes, I can.     Could you swim when you were 5?   No, I couldn't. 

 

Be able to  jest podobne do can, ale używamy go, gdy mówimy o jednarazowej możliwości 

działania.  np. I was able to open that box, but I didn't want.   

Otwórzcie podręczniki na stronie 61 i spójrzcie do ćwiczenia 2 . Zapiszcie reguły do zeszytu 

wybierając odpowiednią wersję odpowiedzi. 

 

Time for practice online: 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-117764.php 

https://www.test-english.com/grammar-points/b1/can-could-be-able-to/ 

 

Permission: prośba o zgodę, wyrażanie zgody i odmawianie 

 

We use can i could to ask for permission to do something: 

Can I ask you a question, please?                  Can we go shopping now? 

 

But could is more formal and polite than can: 

Could I ask you a question please?                  Could we go shopping now? 

 

We use can to give permission: 

You can go home now.           You can take my book  if you like. 

 

We use can't to refuse permission (odmówić zgody) or say that someone does not have 

permission (nie ma zgody): 

You can't go home yet.                             Students can't travel for free. 

 

Otwórzcie podręczniki na stronie 61 i spójrzcie do ćwiczenia 6. Zapiszcie notatkę do zeszytu. 

Następnie skopiujcie adres i zapoznajcie się z materiałami przedstwaiającymi także inne formy 

wyrażania pozwolenia i reakcji na nie: 

https://englishstudyonline.org/asking-for-permissions/ 

 

 

Życzę miłej pracy. Pozdrawiam. Agata Czarnecka 

 

Lesson 3 
 

Subject: Asking for dimensions. Pytając o wielkości, rozmiary. Reading numbers. 

 

Dzień dobry, zanim zaczniemy właściwą lekcję chciałabym, abyście przećwiczyli i powtórzyli w 

jaki sposób czytamy liczby. Skorzystamy ze specjalnie dla was skonstruowanej aplikacji w Quizlet: 

 

https://quizlet.com/496629109/reading-ana-writing-numbers-in-english-flash-cards/ 

 

A teraz proszę się nie przerażać tym, co widzicie. Zwykle tłumaczyłam zagadnienie przy tablicy, 

teraz muszę o nim napisać. 

Sa to rozpisane przykłady niektórych pytań o różne wielkości i dopasowane do nich odpowiedzi. 

Rozpisałam je, aby ułatwić ich zrozumienie.  Zwróćcie uwagę, że sama konstrukcja pytania się 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-117764.php
https://www.test-english.com/grammar-points/b1/can-could-be-able-to/
https://englishstudyonline.org/asking-for-permissions/


powtarza. Trzeba tylko pamiętać, w którym rodzaju pytań używamy przymiotnika np. long , a w 

którym rzeczownika np.length. Dla przymiotnika pytanie zaczyna się od How, dla rzeczownika od 

What. 

 

1.How big...? = What is the size of...? wielkość 

Q: How big is your bedroom?   What is the size of your bedroom? 

A: It is 12 square metres. (m2) 

 

2.How long …? = What is the length of ….?   długość 

Q: How long is this pipeline?   What is the length of the pipeline? 

A: It's twenty-five kilometres long. 

 

3.How tall...? = What is the height of...? wysokość (człowiek) 

Q: How tall is John?    What is the height of Tom (Tom's height)? 

A: He is 1.77 centimetres tall. 

 

4.How far...? = What is the distance...? odległość 

Q: How far is Świdnica from Walbrzych?  What is the distance from Świdnica to Wałbrzych? 

A: Świdnica is 21 kilometres from Wałbrzych. 

 

5.How high...? = What is the height of...?   wysokość (przedmiot, natura) 

Q: How high is Mt Everest?    What is the height of Mt Everest? 

A: It is 8848 metres high. 

 

6.How deep...? = What is the depth of...?  głębokość 

Q: How deep is the swimming pool?  What is the depth of the swimming pool? 

A: It's 3.5 metres deep. 

 

7.How wide is...? = What is the width of..?  szerokość 

Q: How wide is the bed?   What is the width of th bed? 

A: The bed is 1.2 metres wide. 

 

8. How old is..?  = What is the age of....? wiek 

Q: How old is Świdnica?   What is the age of Świdnica? 

A: It is 770 years old. 

 

9. How fast is...? = What is the speed of...?    prędkość 

Q: How fast is a cheetah?   What is the speed of a cheetah per hour? 

A: It can run 96.7 kilometres per hour. 

 

10. How heavy are they (the oranges)?         How much do they (the oranges)weight?  waga 

They are almost four kilos. 

 How heavy is it?      How much does it weight?    

It's about 10 pounds.             lub                       It weighs about 10 pounds. 

 

Oczywiście to nie są wszystkie możliwe pytania. 

Przypominam, że pytania z „how” dotyczą także pytań o ilość np.: 

 

How many ….    dla rzeczowników policzalnych: 

How many students are there?      There are 15 students. 

How many apples have you got?   I've got ten apples. 

 



How much …..  dla rzeczowników niepoliczalnych 

How much sugar do you need?       I need a glass of sugar. 

How much time do you have?        Only a little. 

 

Oraz gdy pytamy o ceny: 

How much is it?    lub          How much does it cost?            It's $1.30.    

  

How much are they?            How much do they cost?           They are $9.24. 

 

Są też pytania tego typu jak: 

How strict is your father?          strict – surowy, wymagający 

How often do you ….... 

How friendly is your …...                i inne. 

 

A teraz przećwicz materiał, korzystając z ćwiczeń do podręcznika:Należy zalogować się na stronę: 

https://epo.oxfordonlinepractice.com/app/ następnie, po stronie „Sign in” wpisać w odpowiednie 

pola: 

Username: agablewska@wp.pl 

Password: Misiaczki1  

Jeśli zadania są już wykonane (korzystamy wszyscy z jednego konta;)), trzeba je „wyczyścić” , 

wchodząc w zadanie i klikając „try again”. 

 

!!!!!Wejdź do działu 5 i zrób zadania od 1 do 4 online, 

 

ODPOWIEDZI W FORMIE WIADOMOŚCI PRZEŚLIJ DO MNIE DZIENNIKIEM 

ELEKTRONICZNYM LUB NA POCZTĘ czarnecka.agata@sp1swidnica.pl 

 

ZADANIE DOMOWE ĆWICZEŃ ONLINE: W ZAD 2 i 3 – zapisz pytania i odpowiedzi, 

np. How far can you swim?   C           (zad 2) 

np. How strict are you parents?  D       ( zad 3) 

z ZAD 4 zapisz tylko formy zaimków pytających np. 1. How tall …... 

  

Skorzystaj także z ćwiczenia online: 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-106936.php 

 

Jeśli chcecie wydrukujcie tę notatkę i wklejcie do zeszytu. Z pewnością przyda się przy 

powtórzeniu do egzaminu. 

Mam nadzieję, że nie było większych trudności. Im więcej ćwiczysz tym lepiej zapamietasz reguły. 

Czekam na wasze zadania. Miłego dnia. Pozdrawiam i trzymajcie się zdrowo. Agata Czarnecka 

 

ps. macie pytania, problemy – piszcie :) 

 

 

 

Lesson 4    class 7 
 

Dzień dobry, 

 

Kochane dzieciaki, kilka moich próśb: 

1. Gdy wysyłacie zadanie domowe lub o coś pytacie, wypadałoby się przywitać, a na końcu 

https://epo.oxfordonlinepractice.com/app/
mailto:agablewska@wp.pl
mailto:czarnecka.agata@sp1swidnica.pl
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-106936.php


podpisać; 

2. Proszę, abyście zadania domowe zrobili = zapisali bezpośrednio jako treść e-maila lub zapis w 

poczcie dziennika. Po prostu przepiszcie te przykłady - pisanie to też ćwiczenie, które rozwija. 

3. W związku z punktem 2, proszę nie przysyłać mi skanów ani załączników (niektóre nie chcą się 

otworzyć), ani linków do zadań. Wszyscy korzystacie z tych samych ćwiczeń, otwierając link mogę 

czytać zadanie zrobione przez kogoś innego. 

4. Staram się przygotowywać zarówno zadania, jak i gry, o różnej trudności. W klasie krzyczycie o 

gry, teraz je macie i nie robicie. Zachęcam. 

5. Nie odkładajcie pracy na później, pracujcie na bieżąco. Wtedy bez trudu sobie poradzicie. 

 

Subject: Jobs and skills. 

 

Zanim zaczniemy bieżący temat, chciałabym abyście powtórzyli umiejętności z poprzednich lekcji. 

Kliknijcie na link: 

https://quizlet.com/126172726/5easy8-comperatives-superlatives-flash-cards/     stopniowanie 

przymiotników 

https://quizlet.com/186601065/tworzenie-przyslowkow-slowniczek-flash-cards/     tworzenie 

przysłówków 

https://quizlet.com/113937550/how-tall-fast-high-heavy-flash-cards/  pytanie o wielkości 

 

aplikacja umożliwia ćwiczenie różnych umiejętności, testowanie i uruchamia gry z danym 

zagadnieniem. Kliknijcie na ikonki. 

 

 

A teraz lekcja bieżąca. 

Przypomnimy sobie w jaki sposób tworzymy nazwy zawodów. Zawody i profesje mają kilka 

angielskich odpowiedników: job, profession, occupation 

 

Zacznijmy od pytania – jaki jest twój zawód? Mamy tu cztery możliwości, jak zadać pytanie: 

What is your job/profession/occupation?  Odp. I am a teacher.    I work as a driver. 

What do you do?      I'm an artist.  I work as a 

mathematician. 
   

Jak widzicie, część nazw zawodów tworzymy przez dodanie końcówek do czasowników i 

rzeczowników: 

teach – teacher             nauczać (verb) – nauczyciel   

art – artist   sztuka (noun) -  artysta 

drive – driver   kierować – kierowca 

mathematics – mathematician   matematyka – matematyka 

 

Ciekawostka: pod linkiem https://www.ingless.pl/artykul/zawody-i-profesje-w-jezyku-angielskim/ , 

macie bardzo długą listę zawodów, oczywiście nie musicie ich wszystkich znać. Nauczcie się 

chociaż tych najczęściej spotykanych i dotyczących waszej rodziny. Może się przydać, gdy trzeba 

będzie ją opisać np. na egzaminie. 

Obejrzyjcie filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=NcXkoHo0ev8  a tu nazwy zawodów z definicjami i wymową 

https://www.ang.pl/slownictwo/zawody-po-angielsku obrazki, nazwy i wymowa (1-4) 

Jakie są więc podstawowe rodzaje końcówek tworzących nazwy zawodów? 

 

1. + er   write – writer               play – player,                            

2. + or  sail – sailor   invent – inventor   

https://quizlet.com/126172726/5easy8-comperatives-superlatives-flash-cards/
https://quizlet.com/186601065/tworzenie-przyslowkow-slowniczek-flash-cards/
https://quizlet.com/113937550/how-tall-fast-high-heavy-flash-cards/
https://www.ingless.pl/artykul/zawody-i-profesje-w-jezyku-angielskim/
https://www.youtube.com/watch?v=NcXkoHo0ev8
https://www.ang.pl/slownictwo/zawody-po-angielsku


3. +  ist    economy – economist    science - scientist 

4. + ian   beauty - beautician music - musician 

5. + man/ woman   fire – fireman police – policewoman 

inne to ar, ee, część profesji to słowa, które są powiązane z rzeczownikami  np. nursery – 

nurse, mechanics – mechanic, ale bez końcówek. 

---------------------------------------------- 

Spójrzcie do podręcznika, w tekście Genius macie podane nazwiska słynnych osób oraz nazwy 

zawodów. W tekście należy dopasować wytłuszczone wyrażenia do podanych osób. 
 

ZADANIA PISEMNE (obowiązkowe) 
 

I. Skopiujcie pytania i wklejcie do e-maila lub dziennika. Następnie napiszcie i prześlijcie do 

mnie odpowiedzi do podanych pytań do 24.03.2020 : 
 

1. Who discovered radium ?    …............................................................ 
2. Who was Wolfgang Amadeus Mozart? …................................................. 

3. What did Marie Curie Słodowska win? …................................................. 

4. What was Charles Dickens job? …................................................. 

5. Why was Leonardo da Vinci a genius? ….............................................. 

6. What happend to Judit Polgar in 2002?  ….................................................... 

7. How old was Judit Polgar when she became the best chess player? …......................................... 

8. What language did Charles Dickens write in his books? …......................................... 

9. Who was Grace Hopper? ….......................................... 

10. Where did she work? …................................................ 

 

II. Spójrzcie teraz do zadania 6. Są tam przymiotniki, które poznaliście wcześnie, a teraz możecie 

użyć ich do ocenienia profesji. Możecie użyć także innych, znanych wam przymiotników. 

Porównajcie wybrane zawody ze sobą np. 

 

A: I think it's probably dangerous to be a fire fighter. 

B: I agree but in my opinion it's more dangerous to be a soldier. 

 

A: In my opinion it's exciting to be a film star. 

B : I don't agree. I think it's more exciting to be a stuntman (kaskader). 

 

A: I really admire teachers. Their work is really hard. 

B: That's true. But in my opinion doctors' job is even harder. 

 

Korzystając z  przykladów w podręczniku i podanych wyżej w notatce, napiszcie 3 dialogi i prześlij 

je do mnie w formie e-maila lub poczty przez dziennik do 24.03.2020, razem z poprzednim 

zadaniem. (czarnecka.agata@sp1swidnica.pl) 

 

To ostatnia lekcja w tym tygodniu. Do usłyszenia w poniedziałek. Pozdrawiam Agata Czarnecka. 

 


