
Temat 7: Revision units 4-6. Powtórzenie materiału gramatycznego z rozdziałów 4-6. 

1. Gramatyka – materiał do przeczytania i powtórzenia: 

 

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW 

a) stopniowanie przymiotników krótkich 

STOPIEŃ RÓWNY STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY 

small smaller the smallest 

tall taller the tallest 

large larger the largest 

nice nicer the nicest 

big bigger the biggest 

hot hotter the hottest 

happy happier the happiest 

 

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską –e, dodajemy tylko –r w stopniu wyższym bądź  

–st w stopniu najwyższym, np.:  nice (miły) – nicer (milszy) – the nicest (najmilszy). 

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską,  

to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy –er lub –est, np.: hot (gorący) – hotter (gorętszy)  

– the hottest (najgorętszy). 

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską –y, zamieniamy ją na –i oraz dodajemy –er lub  

–est, np.: happy (szczęśliwy) – happier (szczęśliwszy) – the happiest (najszczęśliwszy). 

 

Przymiotniki w stopniu wyższym oraz THAN (niż, od) stosujemy, aby porównać dwie 

osoby, rzeczy lub miejsca, np.: 

Paris is bigger than Poznań. 

 

Konstrukcji as + przymiotnik + as (tak … jak) używamy, gdy chcemy powiedzieć, że dwie 

osoby lub rzeczy są lub nie są takie same, np.: 

New York is as famous as London. 

 

 

 

 



b) stopniowanie przymiotników dwusylabowych i dłuższych 

 

c) stopniowanie nieregularne - wyjątki 

 



PRESENT PERFECT 

Czasu present perfect używamy, gdy: 

- opisujemy wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale nie podajemy kiedy się one 

wydarzyły: We have been to Spain three times. 

- gdy czynność miała miejsce w przeszłości, a jej skutki odczuwamy w teraźniejszości:  

I haven’t done my homework (nie odrobiłem pracy domowej i z powodu jej braku dostałem 

jedynkę). 

- gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej, np.: I have lived 

in Poland for ten years. 

Budowa zdań w czasie Present Perfect: 

a) zdania twierdzące 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) zdania przeczące 

 

c) pytania 

 

 



FOR AND SINCE 

For + okres czasu 

 

Since + moment w przeszłości 

 

 



Charakterystyczne określniki czasu dla Present Perfect 

 

 


