
Adjectives/adverbs
theory + comparing objects in the pictures



small
large
big

heavy
beautiful

 

smaller the smallest

larger the largest

bigger the biggest

heavier the heaviest

more beautiful the most beautiful



a careful driver
my cat is black and white

 
he drives fast

she drives carefully



adverbs
-ly/-ily

slowly
easily

slow-
easy-



adverbs
-ly/-ily

slowly
easily

more slowly
more easily

the most slowly
the most easily



adverbs
irregular

fast
early
well

badly

fast-
early-
good-
bad- 



adverbs
irregular

fast
early
well

badly

faster
earlier
better
worse

the fastest
the earliest

the best
the worst



Comparing

Alfie Caesar

Alfie is bigger than Caesar.  

Alfie is less beautiful than Caesar. 
Caesar is more beautiful than Alfie.

Alfie is not as beautiful as Caesar.



Comparing 3 or more

Alfie Caesar Whitey
Whitey is the biggest of all.

Caesar is the smallest.

Caesar is the least dangerous.
Whitey is the most beautiful.



Compare the objects visible in the pictures.
What are the similarities and differences?

What do you see in the
pictures?



Language:
In the picture I can see...

The photo shows ....
There is/are .....

In the photo/picture there is/are ...
 

In my opinion, ...
Personally, ....

I think.....

I would choose ....
I would .....



The photos show ...
 

The photo shows.....

Watch out!

(they)

(it)



Vocabulary:
 
 
 

different types- różne typy
in the suburbs- na przedmieściach
the house on the left- dom po lewej (rodzajniki!)
cosy- przytulny
also- też, również
probably-prawdopodobnie
in front of- przed,z przodu
personally - osobiście
I would choose- wybrałbym
comfortable- wygodne

 
 

porch- ganek
they are both working- oni oboje pracują (teraz)

the fireman's job- praca strażaka
her job- jej praca

definitely- zdecydowanie
stressful- stresująca
worn-out- znoszone

both.... and ... -zarówno jak i 
However,....- jednakże
fashionable- modny

belong to- należeć do
high-heels- szpilki
plimsolls- trampki

middle-aged woman- kobieta w średnim wieku



the house A
the house on the left

 

the house B
the house on the right

 



House A
the house on the left

 

House B
the house on the right

 

garden
the owner

wealthy
porch
cosy

 

Who are the
owners?
Which house
would you
choose to live?



Zdjęcia pokazują dwa różne typy domów. Myślę, że oba domy są na
przedmieściach. Dom po lewej jest bardziej nowoczesny, za to ten po
prawej jest bardziej przytulny. Myślę, że dom A jest również większy.
Właściciele nowoczesnego domu są bogatsi i prawdopodobnie młodsi.
Oni dużo pracują i nie mają dzieci. Przed tym domem nie ma ogrodu.
Osobiście wybrałbym/wybrałabym dom po prawej, ponieważ jest
wygodniejszy i bardziej przytulny. Podoba mi się też ganek przed domem.   



The photos show two different types of houses. I think both of them are in the
suburbs. The house on the left is more modern, whereas the house on the

right is cosier. I think house A is also bigger. The owners of the modern house
are wealthier and probably work a lot and have no children. In front of the

house there is no garden. Personally, I would choose the house on the right
because it is more comfortable and cosier. I also like the porch in front of the

house. 





What are they doing?
What is the atmosphere in the picture?
Which of these jobs would you choose?

both
earn
tiring



Obrazki pokazują dwoje ludzi. Oboje pracują, ale wykonują różne zawody.
Mężczyzna po prawej jest strażakiem, a kobieta po lewej pracuje przed
komputerem. Praca strażaka jest niebezpieczna i męcząca. On ryzykuje
swoim życiem. Kobieta siedzi na wygodnym krześle, pije herbatę i je
przekąski. Jej praca jest zdecydowanie mniej stresująca i niebezpieczna i
myślę, że ona zarabia więcej niż strażak. 



Ben
Suzie

 
Emma



Ben
Suzie

 

Emma all
of all

as ...as ....
smart

Who of them is the best student?
Who kind of school do they attend?



Ben Suzie

 

Emma

Na obrazkach widzę trzech uczniów. Wszyscy z nich chodzą do szkoły.
Ben jest najmłodszy, a Emma jest najstarsza. Ben chodzi do szkoły
podstawowej, a Emma studiuje na uniwersytecie. Suzie nie jest taka
mądra jak Ben, bo Ben jest pradopodobnie najlepszym uczniem. 





at the same time
the least

easy to park

Who are the possibe owners?
Which of them would you choose? 

Who would you recommend the other cars?



Obrazki pokazują trzy różne typy samochodów. Niebieski jest najszybszy i
najdroższy. Żółty jest najmniejszy i najtańszy, a czerwony jest najstarszy.
Żółty samochód jest najmniej wygodny, ale najłatwiejszy do zaparkowania w
mieście. Moim zdaniem,  byłby najlepszy dla mojej mamy. Czerwony
samochód jest kabrioletem, więc nie jest dobry do jeżdżenia w Polsce. 



5 

130 

30 Converse All Stars

high-heels

plimsolls



5 

130 

Converse All Stars

high-heels

plimsolls

belong to
worn-out

both
However,...

30 

Who do the shoes belong to?
What age are the possible owners?

 



Obrazki pokazują trzy różne typy butów. Szpilki są najdroższe i
zdecydowanie najmniej wygodne. Trampki są najtańsze i najbardziej
znoszone, ale są prawdopodobnie najbardziej wygodne. Zarówno Converse
All Stars, jak i szpilki są czerwone. Jednakże, Converse All Stars są
wygodniejsze i bardziej modne. Myślę, że Conversy i trampki należą do
nastolatków lub dzieci, a szpilki do eleganckiej kobiety w średnim wieku.


