
TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW 

1. Większość przysłówków tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ly: 

sad – sadly  (smutny – smutno) 

bad – badly  (zły – źle) 

regular – regularly (regularny – regularnie) 

 

2. W przymiotnikach zakończonych na –y, po spółgłosce końcowe -y przechodzi w -i: 

happy – happily  (szczęśliwy – szczęśliwie) 

easy – easily  (łatwy – łatwo) 

angry – angrily  (rozgniewany – w gniewie) 

 

3. W przymiotnikach zakończonych na –e, końcowe -e  zanika po spółgłosce l: 

probable – probably (prawdopodobny – prawdopodobnie) 

sensible – sensibly (rozsądny – rozsądnie) 

horrible – horribly (okropny – okropnie) 

oraz: 

 

true – truly           (prawdziwy – prawdziwie) 

whole – wholly    (cały – w całości) 

 

W pozostałych przypadkach końcowe -e nie ulega zanikowi: 

nice – nicely  (miły – miło) 

fine – finely  (świetny – świetnie) 

 

4. Przymiotniki zakończone na -ic tworzą przysłówek przez dodanie końcówki -ally: 

dramatic – dramatically   (dramatyczny – drmatycznie) 

fantastic – fantastically    (fantastyczny – fantastycznie) 

Wyjątek: public – publicly    (publiczny – publicznie) 

 

5. Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -ly, to nie dodajemy kolejnej takiej samej końcówki. Przysłówki wyrażamy wówczas 

innym słowem albo w sposób opisowy: 

 

friendly – in a friendly way/manner      (przyjacielski – w przyjacielski sposób) 

silly – in a silly way                               (nierozsądny – w nierozsądny sposób) 

 

 

Poniżej znajduje sie lista popularnych przysłówków, które mają taką samą formę, jak przymiotniki:  

 

back (tylny, z tyłu) 

deep (głęboki, głęboko) 

near (bliski, blisko) 

far (daleki, daleko) 

pretty (ładny, ładnie) 

little (mały, mało) 

fast (szybki, szybko) 

hard (ciężki, ciężko) 

high (wysoki, wysoko) 

low (niski, nisko) 

straight (prosty, prosto) 

right (prawy, na prawo) 

left (lewy, na lewo) 

direct (bezpośredni, bezpośrednio) 

long (długi, długo) 

short (krótki, krótko) 

late (późny, późno) 

early (wczesny, wcześnie) 

wrong (niewłaściwy, niewłaściwie) 

enough (wystarczający, wystarczająco) 

 

 

Istnieją pary przysłówków pochodzące od tego samego przymiotnika, które różnią się znaczeniem: 

 

late – późno 

She came home late. 

lately – ostatnio 

Have you seen Mark lately? 

hard – ciężko 

She works really hard. 

hardly – prawie w ogóle 

I hardly know you. 

high – wysoko 

I can jump high. 

highly – wysoce; wysoko (znaczenie przenośne) 

It's highly probable that our team will win. 

pretty – całkiem 

The car was pretty expensive. 

prettily – ślicznie 

The book is prettily illustrated. 

near – blisko 

I live near the station. 

nearly – prawie 

I nearly missed my bus. 

free – za darmo 

My grandma travels free on public transport. 

freely – swobodnie; otwarcie 

She spoke freely about her miserable childhood. 

deep – głęboko 

They dived deep into the sea. 

deeply – głęboko (w znaczeniu przenośnym) 

They're deeply in love. 

direct – bezpośrednio 

We flew direct to Hong Kong. 

directly – natychmiast 

He drove her directly to her hotel. 

short – nagle 

We had to cut short our holiday. 

shortly – wkrótce 

Shortly after you left, somebody was looking for you. 

 

 



Przymiotnik zamiast przysłówka 
 

Istnieją sytuacje, kiedy w zdaniu zamiast przysłówka użyjemy przymiotnika. Ma to miejsce tylko  

po czasownikach odnoszących się do postrzegania za pomocą zmysłów, np. to feel (czuć się), to 

taste (smakować), to smell (pachnieć), to look (wyglądać), to sound (brzmieć), to be (być). 

 

I feel bad/good today. – Czuję się źle/dobrze dzisiaj. 

This cake tastes awful/delicious. – To ciasto smakuje potwornie/wybornie. 

It smells delicious/terrible. – To pachnie wybornie/okropnie. 

You look good/sad today. – Wyglądasz dziś dobrze/smutno. 

It sounds interesting/boring. – To brzmi ciekawie/nudnie. 

It is good/nice to see you. – Dobrze/Miło cię widzieć. 

 

 
1. Utwórz przysłówki od poniższych przymiotników. 

 

easy - .............................................................................. bad - ................................................................................ 

probable - ...................................................................... 

nice - ............................................................................. 

absolute - ......................................................................... 

tragic - ............................................................................. 

angry - ........................................................................... 

terrible - ........................................................................ 

large - ........................................................................... 

loud - ............................................................................... 

strange - ........................................................................... 

basic - .............................................................................. 

happy - ......................................................................... quick - .............................................................................. 

gentle - ......................................................................... 

fine - ............................................................................. 

close - ............................................................................... 

dramatic - ......................................................................... 

hungry - ........................................................................ fluent - ............................................................................. 

simple - ......................................................................... 

extreme - ...................................................................... 

polite - ............................................................................. 

automatic - ....................................................................... 

 


