
TASK 10 

Dzisiaj trochę słownictwa i gramatyki jednocześnie, a więc bardziej wymagające zadanie. 

Przyjrzymy się dokładniej słówkom: TOO, ENOUGH, SO, SUCH. 

 

 Zasada gramatyczna: Przykładowe zdania: 

 
TOO – zbyt, za 
 

 
Używamy z przymiotnikami i 
przysłówkami:  
TOO COLD – za zimny 
TOO EXPENSIVE – za drogi 
TOO SLOWLY – za wolno 
 
Uwaga: 
TOO możemy użyć również na końcu 
zdania twierdzącego w znaczeniu 
także, też. 
Have a good day! You too! 
 

 
This dress is too big. It doesn’t fit me. 
 
These trousers are too expensive. I’ll 
look for cheaper ones. 

 

 
ENOUGH –  
wystarczająco 
(sprawdź wymowę 
tego wyrazu w DIKI 
jeśli nie jesteś 
pewien jak go 
wymówić) 
 

 
Używamy z przymiotnikami, 
czasownikami i rzeczownikami. W 
zależności od części mowy ENOUGH 
pojawi się: 
- po przymiotniku 
TALL ENOUGH – wystarczająco wysoki 
- po czasowniku 
SLEEP ENOUGH – spać wystarczająco 
dużo 
- ale przed rzeczownikiem  
ENOUGH TIME – wystarczająco dużo 
czasu 
 

 
 
 
He isn’t tall enough to play basketball. 
 
 
 
I don’t sleep enough. 
 
 
We don’t have enough time to go 
there now. 
 
 
 

 
SO – taki, taka, 
takie … 

 
Używamy z przymiotnikiem lub 
przysłówkiem: 
SO BEAUTIFUL – taka piękna 
SO BEAUTIFULLY – tak pięknie 
 

 
She is so beautiful. 
 
She sings so beautifully. 

 
SUCH – taki, taka, 
takie … 

 
Używamy z rzeczownikami: 
SUCH A CAR – taki samochód 
 
(Rzeczownik może być poprzedzony 
przymiotnikiem, wówczas w l.poj. nie 
zapominamy o przedimku a/an) 
SUCH A NICE CAR – taki fajny 
samochód 
 

 
Such a car is very expensive. 
 
She’s got such a nice car. 
 
They are such friendly people. 
 
 



TEORIA W PRAKTYCE☺ USE OF ENGLISH 

Mam nadzieję, że po przestudiowaniu tabelki wszystko jest już dla Was jasne. Czas na ćwiczenie 

sprawdzające☺ 

 

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach: 

1. He (jest zbyt niski) ___________________________ to play basketball. 

 

2. We don’t have (wystarczająco dużo pieniędzy) _____________________________ to buy this car. 

 

3. I bought (zbyt obcisłą) _________________________ dress. I have to take it back to the shop. 

 

4. She is (taką miłą osobą) __________________________ . I like her a lot. 

 

5. She doesn’t eat (wystarczająco dużo warzyw) _____________________________ . That’s why she is 

often ill. 

 

6. Stop being (taki nieuprzejmy) __________________________ ! 

 

7. (Jesteś wystarczająco silny) _________________________ to lift that heavy rock? 

 

8. This lake is (zbyt płytkie) ________________________ to dive into. 

 

9. Mark wasn’t running (wystarczająco szybko) ________________________ to win the race. 

 

10. We can’t afford to buy (takiego drogiego mieszkania) _________________________________. 
 

 

Was it difficult or easy?:-) 

Have you learnt any new words? Write them down in your notebook☺ 

 

 

Dla ambitnych polecam filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi5m9ic9Psk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi5m9ic9Psk

