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1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.  

Luty to _________________1 miesiąc. Przede wszystkim, to najkrótszy _____________2 w całym 

roku. Ma tylko 28 albo 29 dni. W tym roku w lutym będzie ___________3, nawet minus 20 stopni, 

więc ____________4, że będzie to najzimniejszy miesiąc i temperatury będą najniższe. Gdy jest 

mróz, ludzie noszą najgrubsze i najcieplejsze ______________5, jakie tylko mają. W lutym na 

szczęście ____________6 są już coraz dłuższe, a noce coraz krótsze. W lutym studenci mają 

_____________7 egzaminacyjną i piszą egzaminy, więc dla studentów luty jest najbardziej 

stresującym miesiącem. W lutym, dokładnie 14 ____________8, są Walentynki, czyli najbardziej 

romantyczny dzień w całym roku. Tego dnia wiele osób idzie do restauracji na obiad lub kolację i w 

najlepszych restauracjach z najsmaczniejszym ________________9 nie ma wolnych stolików.  A Ty 

jakie masz plany na luty?  Jaka pogoda jest w lutym w Twoim kraju? ________________10 

Walentynki?  

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Jaka pogoda jest w lutym w Twoim kraju? 

2. Jakie wyjątkowe dni lub święta są w lutym w Twoim kraju? 

3. Czy w Twoim kraju ludzie obchodzą Walentynki? W jaki sposób? 

4. Co myślisz o Walentynkach? Obchodzisz to święto? 

5. Jakie masz plany na luty? 
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2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

najkrótszy, najzimniejszy, krótsze, najlepszych, najniższe, dłuższe, najbardziej stresującym, 
najbardziej romantyczny, najgrubsze i najcieplejsze 

0. luty to ___najkrótszy___  miesiąc w całym roku 

1. będzie to _________________ miesiąc 

2. temperatury będą _________________ 

3. ludzie noszą ________________ i __________________ ubrania 

4. w lutym dni są coraz _________________ 

5. w lutym noce są coraz ________________ 

6. dla studentów luty jest ____________________________ miesiącem  

7. 14 lutego to _____________________________ dzień w całym roku 

8. w ____________________ restauracjach nie ma wolnych stolików 

 

GRAMATYKA 

stopniowanie przymiotnika 

 

gruby grubszy najgrubszy 

   

zimny zimniejszy najzimniejszy 

ciepły cieplejszy najcieplejszy 

smaczny smaczniejszy najsmaczniejszy 

   

niski niższy najniższy 

krótki krótszy najkrótszy 

długi dłuższy najdłuższy 

   

stresujący bardziej stresujący najbardziej stresujący 

romantyczny bardziej romantyczny najbardziej romantyczny 

   

dobry lepszy najlepszy 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. wyjątkowy 2. miesiąc 3. mróz 4. myślę 5. ubrania 6. dni 7. sesję  8. lutego 9. jedzeniem 10. obchodzisz  

Ćw. 2. 1. najzimniejszy 2. najniższe 3. najgrubsze i najcieplejsze 4. dłuższe 5. krótsze 6. najbardziej stresującym 7. 

najbardziej romantyczny 8. najlepszych  


