PRZYMIOTNIKI PO ANGIELSKU - Darmowa lista 50 najczęściej
używanych angielskich przymiotników wraz ze zdaniami z ich
zastosowaniem (do druku).

1). able - zdolny, utalentowany,
Your son is so able! He wrote a beautiful poem. (Twój syn jest taki zdolny!
Napisał piękny wiersz).
2). bad – zły, niedobry.
He's always been bad at maths. (On zawsze był kiepski z matmy).
3). beautiful – piękny, wspaniały, świetny.
We've had beautiful weather. (Mieliśmy piękną pogodę).
4). best – najlepszy,
This is her best book. (To jest jej najlepsza książka).
5). better – lepszy.
My new car is much better than the old one. (Mój nowy samochód jest
znacznie lepszy od starego).
6). big – duży, ważny
How big is your house? (Jak duży jest twój dom?)
7). black – czarny, ciemny
She was wearing a black blouse. (Ona miała na sobie czarną bluzkę).
8). certain – pewny, przekonany
She is certain that we can do it. (Ona jest pewna, że możemy to zrobić).
9). clean - czysty
Put on a clean shirt. (Załóż czystą koszulę).
10). clear – oczywisty, wyraźny
It was clear to me that she was lying. (Było dla mnie jasne, że ona kłamała).
***
11). cold - zimny
Ice is cold. (Lód jest zimny).
12). different – inny
He's different from his brother. (On jest inny, niż jego brat).
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13). easy – łatwy, prosty
English is easy. (Angielski jest łatwy).
14). famous – sławny
He's a famous writer. (On jest słynnym pisarzem).
15). fast – szybki
This car is very fast. (Ten samochód jest bardzo szybki).
16). free – darmowy, bezpłatny, wolny,
He got a free ticket to the cinema. (On dostał bezpłatny bilet do kina).
17). good - dobry
She is a good driver. (Ona jest dobrym kierowcą).
18). great – wielki, świetny, znakomity
This film is really great! (Ten film jest naprawdę świetny!)
19). happy - szczęśliwy
I'm so happy to see you! (Jestem tak szczęśliwy, że cię widzę!)
20). hard – trudny, twardy
The maths exam was very hard. (Egzamin z matematyki był bardzo trudny).
***
21). heavy – ciężki
This box is very heavy. (To pudełko jest bardzo ciężkie).
22). high - wysoki
How high is that building? (Jak wysoki jest ten budynek?)
23). important – ważny, istotny
It's very important for me. (To jest dla mnie bardzo ważne).
24). known – znany, wiadomy
She is a well known artist. (Ona jest bardzo znaną artystką).
25). large – duży, obszerny
A large pizza, please. (Poproszę dużą pizzę).
26). last – ostatni
It's the last house on the right. (To ostatni dom po prawej).
27). little - mały
This is a rather little town. (To raczej małe miasteczko).
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28). long - długi
She has very long hair. (Ona ma bardzo długie włosy).
29). low - niski
This building is very low. (Ten budynek jest bardzo niski).
30). modern – nowoczesny, współczesny
Modern computers are very fast. (Współczesne komputery są bardzo szybkie).
***
31). new - nowy
I bought a new computer. (Kupiłem nowy komputer).
32). old - stary
I hate these shoes - they are old and ugly. (Nie cierpię tych butów - są stare i
brzydkie).
33). only - jedyny
That is my only problem. (To jest mój jedyny problem).
34). other - inny
We don't like her, but other people do. (Nie lubimy jej ale inni ludzie tak).
35). pretty – ładny/ładna, piękny/piękna
Her daughter is very pretty. (Jej córka jest bardzo ładna).
36). public - publiczny
This is a public place, you can't smoke here. (To miejsce publiczne, nie
możesz tu palić).
37). rich – bogaty
His girlfriend's parents are very rich. (Rodzice jego dziewczyny są bardzo
bogaci).
38). right - prawidłowy, słuszny
What's the right answer? (Jaka jest prawidłowa odpowiedź?)
39). sad - smutny
Don't be so sad, everything will be OK. (Nie bądź taki smutny, wszystko
będzie dobrze).
40). sharp – ostry
These knives are sharp! (Te noże są ostre!)
***
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41). short – krótki
She was wearing a very short skirt. (Ona miała na sobie bardzo krótką
spódniczkę).
42). small - mały
The world is small. (Świat jest mały).
43). soft – miękki, delikatny
Her skin was soft like silk. (Jej skóra była miękka jak jedwab).
44). special – specjalny, wyjątkowy
It's a special edition of this car. (To specjalna edycja tego samochodu).
45). strong - silny
Don't cry like a child - you have to be strong. (Nie płacz jak dziecko - musisz
być silna).
46). thin – cienki, chudy
Cut the tomatoes into thin slices. (Pokrój pomidory w cienkie plasterki).
47). true – prawdziwy
She's a true fighter, she never gives up. (Ona jest prawdziwym wojownikiem,
nigdy się nie poddaje).
48). warm - ciepły
The day is warm enough. (Dzień jest wystarczająco ciepły).
49). weak - słaby
She was too weak to defend herself. (Była za słaba, by siebie obronić)
50). young - młody
(He's too young to retire. (On jest za młody, żeby iść na emeryturę).

Wejdź na: http://angielskionline.edu.pl/1000slow - jeśli chcesz poznać
1000 najczęściej używanych angielskich słówek oraz
rozpocząć ich naukę na specjalnie do tego przygotowanej stronie www.
Więcej o szybkiej nauce angielskiego przez Internet dowiesz się na:
http://angielskionline.edu.pl
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