
1. Konstrukcja: How about + czasownik z –ing. Stosuje się ją proponując komuś zrobienie czegoś. 

 

How about going to the ciemna? – Co powiesz na pójście do kina? 

How about eating some ice-cream? – Co powiesz na zjedzenie trochę lodów? 

How about watching a horror film? – Co powiesz na oglądnięcie horroru? 

 

2. Konstrukcja: Let’s + czasownik. Używa się jej podobnie jak powyższej do proponowania zrobienia 

czegoś wspólnie. 

 

Let’s play tennis. – Zagrajmy w tenisa. 

Let’s dance. – Zatańczmy. 

Let’s start our lesson. – Zacznijmy naszą lekcję. 

Let’s swim. – Popływajmy. lub: 

Let’s go swimming. – Chodźmy popływać. 

 

Przykład: 

A: How about playing volleyball? – Co powiesz na grę w siatkówkę? 

B: I’d rather play handball. – Wolałbym zagrać w piłkę ręczną. 

A: Ok, let’s play handball. – W porządku, zagrajmy w piłkę ręczną. 

 

3. Konstrukcja: Why don’t you + czasownik. Używamy jej, by zasugerować komuś, aby sam coś zrobił. 

 

Why don’t you go to the dentist? – Dlaczego nie pójdziesz do dentysty? 

Why don’t you shut up!? – Dlaczego nie zamkniesz się!? 

Why don’t you ask your brother for help? – Dlaczego nie poprosisz brata o pomoc? 

Why don’t you phone her? – Dlaczego nie zadzwonisz do niej? 

 

4. Konstrukcja: be good at + czasownik z –ing.  

I am very good at playing the trumpet. – Ja jestem bardzo dobry w graniu na trąbce. 

I am quite good at playing the trumpet. – Ja jestem dosyć dobry w graniu na trąbce. 

Is he good at playing the trumpet? – Czy on jest dobry w graniu na trąbce? 

I am not good at playing the trumpet. – Ja nie jestem dobry w graniu na trąbce. 

He is very good at climbing. – On jest bardzo dobry we wspinaniu się. 

Are you good at counting? – Czy ty jesteś dobry w liczeniu? 

They are not good at telling jokes. – One nie są dobre w opowiadaniu żartów. 

 

5. Stopniowanie przymiotników. 

W języku angielskim istnieją dwa sposoby, w jaki tworzymy stopień wyższy i najwyższy przymiotników: 

 

I. STOPNIOWANIE PRZEZ DODANIE KOŃCÓWKI 

 

Stopień wyższy tworzymy przez dodanie do przymiotnika końcówki -er; stopień najwyższy – przez postawienie przed 

przymiotnikiem the i dodanie do przymiotnika końcówki -est. 

 

W ten sposób stopniujemy: 

1. Wszystkie przymiotniki jednosylabowe: 

 

high – higher – the highest                   My house is higher than yours. 

wysoki – wyższy – najwyższy              Mój dom jest wyższy niż twój. 

 

cheap – cheaper – the cheapest            It's the cheapest book I've ever bought. 

tani – tańszy – najtańszy                      To najtańsza książka, jaką kiedykolwiek kupiłem. 

 

small – smaller – the smallest             Her dog is smaller.  

mały – mniejszy – najmniejszy           Jej pies jest mniejszy.   

 



2. Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -y: Należy przy tym pamiętać, że y zmienia się w stopniu wyższym na i + er, a w 

stopniu najwyższym na i + est. 

 

happy – happier – the happiest                            He's the happiest man in the world. 

szczęśliwy – szczęśliwszy – najszczęśliwszy      On jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. 

 

dirty – dirtier – the dirtiest                                   The floor is dirtier than it was yesterday. 

brudny – brudniejszy – najbrudniejszy                 Podłoga jest brudniejsza, niż była wczoraj. 

 

funny – funnier – the funniest                              That's the funniest film I've ever seen. 

zabawny – zabawniejszy – najzabawniejszy        To najzabawniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałam. 

  

3. Jeżeli przymiotniki zakończone są na –e to wówczas w stopniu wyższym dodajemy samo r a w stopniu najwyższym –st, np.: 

 

large – larger – the largest                         It’s the largest building in this area 

wielki – większy – największy                 To największy budynek w tej okolicy 

 

nice – nicer – the nicest                             Your neighbours are nicer than mine. 

miły – milszy – najmilszy                          Twoi sąsiedzi są milsi niż moi. 

 

2. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników jednosylabowych zakończonych pojedynczą spółgłoską, przed którą jest jedna 

samogłoska tworzymy w ten sposób, że końcowa spółgłoska ulega podwojeniu: 

 

big – bigger – the biggest 

duży – większy – największy  

 

slim – slimmer – the slimmest 

szczupły – szczuplejszy – najszczuplejszy  

 

fat – fatter – the fattest 

gruby – grubszy – najgrubszy  

 
II. STOPNIOWANIE OPISOWE 

 

Stopień wyższy tworzymy przez postawienie słówka more przed przymiotnikiem, a stopień najwyższy – przez postawienie the 

most przed przymiotnikiem. 

 

W ten sposób stopniujemy: 

Wszystkie przymiotniki dwu- i więcej sylabowe, z wyjątkiem opisanych powyżej: 

 

interesting – more interesting – the most interesting     /    in - te – res – ting (wielosylabowy) 

interesujący – bardziej interesujący – najbadziej interesujący 

 

Your book is more interesting than mine. – Twoja książka jest bardziej interesująca niż moja. 

 

famous – more famous – the most famous     /     fa – mous (dwusylabowy)                  

sławny – sławniejszy – najsławniejszy  

 

He is the most famous actor here. – On jest najsławniejszym aktorem tutaj. 

 

careful – more careful – the most careful       /    care – ful (dwusylabowy)                 

uważny – bardziej uważny – najbardziej uważny 

 

Be more careful! – Bądź bardziej uważny! 

 

Niektóre przymiotniki tworzą stopień wyższy i najwyższy w sposób nieregularny, czyli nie stosujemy do nich żadnych z powyżej 

opisanych zasad. Niestety, trzeba się ich nauczyć na pamięć: 

 

bad – worse – the worst 

zły – gorszy – najgorszy  

 

good – better – the best 

dobry – lepszy – najlepszy  

 

far – farther – the farthest 

daleki – dalszy – najdalszy  



6. Porównania. 

Jeżeli porównujemy ze sobą 2 różne osoby lub rzeczy, to wówczas stosujemy stopień wyższy 

przymiotnika oraz słówko than (niż), np.: 

 

His car is better than yours. (Jego samochód jest lepszy niż twój.) 

Krakow is more beautiful than Tarnow. (Kraków jest piękniejszy niż Tarnów.) 

 

Jeżeli natomiast porównujemy ze sobą 2 takie same osoby lub rzeczy, to wówczas stosujemy stopień równy 

przymiotnika, który umieszczamy pomiędzy wyrażenie as … as … (tak … jak …), np.: 

 

The film is as interesting as the book. (Ten film jest tak interesujący jak książka.) 

Tomatoes are as healthy as carrots. (Pomidory są tak zdrowe jak marchewki.) 

 

7. Konstrukcja:  the … the … (im … tym …). 

W konstrukcji tej, zarówno po pierwszym jak i drugim the, używamy przymiotników w stopniu wyższym, 

np.: 

 

Im nowszy tym droższy. – The newer the more expensive. 

Im starszy jesteś tym mądrzejszym się stajesz. – The older you are the wiser you become. 

Im dłuższy tym trudniejszy. – The longer the more difficult. 

 

Uzupełnij poniższe konstrukcje w języku angielskim. 

 

A: Co powiesz na grę w koszykówkę? ............................................................................................................. 

B: Wolałbym pograć w tenisa. ......................................................................................................................... 

A: W porządku, zagrajmy w tenisa. ................................................................................................................. 

 

A: Co powiesz na pływanie? ............................................................................................................................. 

B: Wolałbym pojeździć na nartach. .................................................................................................................. 

A: W porządku, pojeździmy na nartach. ........................................................................................................... 

 

A: Co powiesz na rysowanie? ........................................................................................................................... 

B: Wolałbym pooglądać telewizję. ................................................................................................................... 

A: W porządku, pooglądajmy telewizję. ........................................................................................................... 

 

A: Co powiesz na czytanie książki? ................................................................................................................. 

B: Wolałbym pograć w gry komputerowe. ...................................................................................................... 

A: W porządku, pograjmy w gry komputerowe. .............................................................................................. 

 

A: Co powiesz na jazdę na rowerze? ................................................................................................................ 

B: Wolałbym oglądnąć film. ............................................................................................................................ 

A: W porządku, oglądnijmy film. .................................................................................................................... 

 

A: Co powiesz na pójście do teatru? ................................................................................................................ 

B: Wolałbym pójść do kina. ............................................................................................................................. 

A: W porządku, chodźmy do kina. ................................................................................................................... 



A: Co powiesz na wspinanie się? ....................................................................................................................... 

B: Wolałbym ponurkować. ................................................................................................................................ 

A: W porządku, ponurkujmy. ............................................................................................................................. 

 

Dlaczego nie pograsz w koszykówkę? ............................................................................................................... 

Dlaczego nie pójdziesz na przyjęcie? ................................................................................................................. 

Dlaczego nie pograsz na gitarze? ....................................................................................................................... 

Dlaczego nie pójdziesz na zakupy? .................................................................................................................... 

Dlaczego nie posłuchasz muzyki? ..................................................................................................................... 

Dlaczego nie popływasz? ................................................................................................................................... 

Dlaczego nie pooglądasz telewizji? ................................................................................................................... 

Dlaczego nie pójdziesz spać? ............................................................................................................................. 

Dlaczego nie otworzysz okna? ........................................................................................................................... 

Dlaczego nie pójdziesz do lekarza? ................................................................................................................... 

Dlaczego nie weźmiesz tabletki? ....................................................................................................................... 

 

a) On jest dobry w pływaniu. ……………………………………………………………………….………………….. 

b) Ona jest bardzo dobra w rysowaniu. ………………………………………………………………………………... 

c) Czy wy jesteśmy dobrzy w graniu w koszykówkę? ………………………………………………….……………… 

d) Ona nie jest dobra w śpiewaniu. …………………………………………………………………….………………. 

e) Czy oni są dobrzy we wspinaczce? …………………………………………………………….…………………… 

f) Ty jesteś bardzo dobry w czytaniu. …………………………………………………………….……………………. 

g) Czy ty jesteś dobry w graniu w tenisa? ……………………………………………………….…………………….. 

h) On nie jest dobry w ćwiczeniu karate. ………………………………………………………….…………………… 

i) Czy ona jest dobra w liczeniu? ………………………………………………………………….…………………… 

j) My jesteśmy bardzo dobrzy w bieganiu. ……………………………………………………………………………. 

 

hungry 

interesting 

hot 

bad 

clean 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………….……… 

……………………………….………………… 

………………………………………….……… 

……………………………………….………… 

……………………………………….………… 

big 

boring 

old 

good 

dirty 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………….……………… 

……………………………………………….… 

………………………………………….……… 

………………………………………….……… 

……………………………………….………… 

 

 



My car (jest nowszy niż)..........................................................................................................yours. (new) 

I‘m (tak szczęśliwy jak).....................................................................................................you are. (happy) 

The book (jest bardziej interesująca niż) .......................................................................the film. (interesting) 

She (jest tak wysoka jak) ...................................................................................................... he is. (tall) 

Playing basketball (jest lepsze niż) ............................................................................ playing chess. (good) 

Krakow (jest starszy niż)................................................................................................. Warsaw. (old) 

Anna’s dress (jest ładniejsza niż).................................................................................... Sarah’s. (pretty) 

December (jest tak zimny jak) ..............................................................................................January. (cold) 

His car (jest gorszy niż) ................................................................................................his friend’s. (bad) 

Gdansk (jest tak piękny jak) ......................................................................................... Wroclaw. (beautiful) 

Ferrari (jest szybsze niż) ................................................................................................. Polonez. (fast) 

Your house (jest nowszy niż) .............................................................................................. mine. (new) 

July (jest tak słoneczny jak) ............................................................................................ August. (sunny) 

Wrangler’s (jest tak drogi jak) ............................................................................................ Levi’s. (expensive) 

New York (jest dalej niż) .................................................................................................. London. (far) 

Your sister (jest młodsza niż) .......................................................................................... my brother. (young) 

Peaches (są tak dobre jak) ................................................................................................... grapes. (good) 

Playing chess (jest nudniejsze niż) .............................................................................. swimming. (boring) 

Mr. Been (jest tak zabawny jak) .................................................................................... Benny Hill. (funny) 

Chemistry (jest prostsza niż) ................................................................................................. Physics. (simple) 

 

 

the …………………………….……………. (soon) the ……………………………………….. (good) 

the …………………………………………. (clean) the ……………………………………….. (pretty) 

the …………………………………………. (new) the ……………………….…………….. (expensive) 

the …………………………………………. (long) the ……………………….……………….. (boring) 

the ……………………...…………………. (hungry) the ……………………………………….. (bad) 

the …………………………………………. (far) the ……………………………….……….. (difficult) 

the …………………………..……………. (attractive) the ……………….………………….. (complex) 

the …………………………………………. (tall) the ……………………………..………….. (practical) 

the …………………………………. (old) you get, the ………………….………….. (experienced) you are. 

the ……………………………….. (good) the car, the ………………….……………… (expensive) it is. 

the ………………………………. (high) you climb, the ……………………………………. (cold) it gets. 

the ……………………………… (fast) we go, the …………………………………(dangerous) it becomes. 

the …………………………….. (close) to the north, the ……………………………. (low) the temperature. 

 


