
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW  
 
 

Przetłumacz na j. angielski uŜywając stopnia wyŜszego przymiotników. 
 

1. Samochód jest droŜszy niŜ rower. 

………………………………………………………………………………… 

2. Nick jest lepszym uczniem niŜ Jon. 

………………………………………………………………………………… 

3. Hiszpania jest gorętsza niŜ Polska. 

………………………………………………………………………………… 

4. Piłka noŜna jest bardziej niebezpieczna niŜ golf. 

………………………………………………………………………………… 

5. Rosja jest większa niŜ Litwa. 

………………………………………………………………………………… 

6. Sara jest ładniejsza niŜ Daisy. 

………………………………………………………………………………… 

7. Wieś jest spokojniejsza niŜ miasto. 

………………………………………………………………………………… 

8. Patrick jest bardziej inteligentny niŜ Anna. 

………………………………………………………………………………… 

9. Wisła jest dłuŜsza i bardziej zanieczyszczona niŜ Warta. 

………………………………………………………………………………… 

10. Madonna jest brzydsza i starsza, ale bardziej znana niŜ Ania Dąbrowska 

………………………………………………………………………………… 

 
Ex. 2 
Przetłumacz na j. angielski uŜywając stopnia najwyŜszego przymiotników. 
 

1. Paweł jest najwyŜszym chłopcem w klasie. 

………………………………………………………………………………… 

2. Wisła jest najdłuŜszą rzeką w Polsce. 



………………………………………………………………………………… 

3. Londyn jest najdroŜszym miastem w Europie. 

………………………………………………………………………………… 

4. Karol ma najmniejszego psa na ulicy. 

………………………………………………………………………………… 

5. Samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. 

………………………………………………………………………………… 

6. Ja jestem najlepszym koszykarzem w Poczesnej. 

………………………………………………………………………………… 

7. Chemia jest najtrudniejszym przedmiotem dla mojej nauczycielki j. 

angielskiego. 

………………………………………………………………………………… 

8. Ona jest najszybszą biegaczką w szkole. 

………………………………………………………………………………… 

9. J. angielski jest najłatwiejszym językiem na świecie. 

………………………………………………………………………………… 

10. Marek jest najbardziej inteligentnym uczniem w mieście. 

………………………………………………………………………………… 

Ex. 3 
Uzupełnij tabelkę. 
 

Good   

Happy Happier  

  The most beautiful 

Quiet Quieter  

  The strongest 

 Further  



Attractive  The most attractive 

 Prettier  

Noisy  The noisiest 

Expensive   

 
 
 
 
Ex. 1 
Dopisz stopień wyŜszy i najwyŜszy. 
 

1. short ………………… ……………………… 

2. cold ………………… ……………………… 

3. hot ………………… ……………………… 

4. good ………………… ……………………… 

5. easy ………………… ……………………… 

6. dark ………………… ……………………… 

7. exciting ………………… ……………………… 

8. long ………………… ……………………… 

9. big ………………… ……………………… 

10. dangerous ………………… ……………………… 

11. late ………………… ……………………… 

12. wet ………………… ……………………… 

13. beautiful ………………… ……………………… 

14. far ………………… ……………………… 

15. boring ………………… ……………………… 

 
Ex. 2 
Wstaw czasownik w nawiasie w odpowiednim stopniu. 
 

1. Warsaw is ……………………(dry) than Londyn in Summer. 



2. Hamburger are …………………(expensive) than chips. 
3. The …………………(long) day is 21 June. 
4. New York has a ………………(big) population than Częstochowa. 
5. I bought the ………………(cute) dog in the shop. 
6. Which is ……………………(high) mountain in Poland? 
7. Shopping is one of ……………………(boring) things in the world. 
8. The River Amazon is ………………(deep) than the River Vistula. 
9. Sunday is …………………(bad) day for traveling. 
10. It is …………………(warm) in Chicago than Moscow in winter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KONSTRUKCJI AS+PRZYMIOTNIK+AS  UśYWAMY, GDY CHCEMY 
POWIEDZIEĆ, śE DWIE OSOBY LUB RZECZY SĄ LUB NIE SĄ TAKIE 
SAME. 
Np. Janek is as big as Robert. 
       Today isn’t as warm as yesterday. 
 
 
 
Ex. 3 
Odpowiedz na pytania uŜywając konstrukcji as+przymiotnik+as. 

 
1. Are you as tall as your father? 

……………………………………………………………………… 

2. Are days in winter as long as in summer? 

……………………………………………………………………… 

3. Are hamburgers as healthy as salads? 

……………………………………………………………………… 

4. Is swimming as exciting as snowboarding? 

……………………………………………………………………… 

5. Are books as interesting as films? 

……………………………………………………………………… 



6. Is English more difficult than Maths? 

……………………………………………………………………… 

7. Are jeans as elegant as dresses? 

……………………………………………………………………… 

8. Are trains as safe as planes? 

……………………………………………………………………… 

9. Is Poczesna as polluted as Katowice? 

……………………………………………………………………… 

10. Are cats as smart as dogs? 

……………………………………………………………………… 

 
 


