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I Tp – język angielski rozszerzony

Proszę zapoznać się z materiałem a następnie rozwiązać zadanie
Przysłówki - Adverbs
Przysłówki określają jak i w jaki sposób została wykonana czynność. Tworzy się je, dodając
końcówkę -ly do przymiotnika, rzeczownika bądź liczebnika.
Przykłady:
nice (miły) – nicely (miło), month (miesiąc) – monthly (miesięcznie)
Gdy przymiotnik kończy się na y, zmienia się on na i, np. easy (łatwy) – easily (łatwo).
Gdy przymiotnik kończy się na -le, po dodaniu końcówki przysłówka samogłoska -e zanika:
terrible (okropny) – terribly (okropnie), simple (łatwy) – simply (łatwo).
Przysłówek od czasownika good (dobry) ma nieregularną formę well (dobrze).
Funkcja i miejsce przysłówków w zdaniu
- Przysłówki mogą określać sposób wykonania czynności. Znajdują się wtedy po czasowniku,
który określają.
She danced beautifully. – Pięknie tańczyła.
- Przysłówki well (dobrze) i badly (źle) występują po czasowniku lub po dopełnieniu.
Mary speaks Spanish well. – Mary dobrze mówi po hiszpańsku.
- Przysłówki częstotliwości, tj: always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często),
sometimes (czasami), never (nigdy), występują zawsze po czasowniku to be, lecz przed
pozostałymi czasownikami w czasach prostych. W czasach złożonych przysłówki te
występują po czasowniku posiłkowym.
I am never late for work. – Nigdy nie spóźniam się do pracy.
- Przysłówki czasu, na przykład now (teraz), soon (niedługo), late (późno), tomorrow (jutro),
występują zazwyczaj na końcu zdania:
I am going to the cinema tomorrow. – Idę jutro do kina.
- Przysłówki miejsca takie jak here (tutaj), there (tam), down (na dole), up (na górze),
występują zazwyczaj na końcu zdania:
Tom went down. – Tom zszedł na dół.
- Przysłówki stopnia, takie jak: quite (dość), almost (prawie), fully (całkowicie, w pełni)
występują zawsze przed innymi przysłówkami lub przymiotnikami:

quite interesting - dość interesujący
- Przysłówek enough (wystarczająco, dość) znajduje się zawsze po przymiotniku lub innym
przysłówku, do którego się odnosi:
well enough (wystarczająco dobrze)

Order of adverbs – Kolejność przysłówków – angielski gramatyka


Adverbs, czyli przysłówki w języku angielskim zazwyczaj występują po
czasownikach, ale przed przymiotnikami.

Przykładowo: She speaks loudly (Ona mówi głośno)


Przysłówki określające sposób występują przed głównymi czasownikami, po
czasownikach posiłkowych i na końcu zdania

Przykładowo: She easily passed the exam (Łatwo zdała egzamin); We are eagerly waiting for
his letter (Ochoczo czekamy na jego list); He acted foolishly (On działał nierozsądnie)


Przysłówki określające stopień (totally, absolutely, completely, very, rather, quite)
występują przed przymiotnikami, ale po czasownikach posiłkowych

Przykładowo: This is totally unacceptable (To jest totalnie nieakceptowalne); We absolutely
love you (Absolutnie cię kochamy)


Przysłówki miejsca i czasu zwykle występują na końcu zdania

Przykładowo: There is a restaurany nearby. (W pobliżu jest restauracja); I am going to visit
you tomorrow (Zamierzam cię jutro odwiedzić)


Przysłówki częstotliwości występują po czasownikach posiłkowych i czasownikiem to
be, ale przed głównym czasownikiem

Przykładowo: He is always ready to buy it. (On jest zawsze gotowy żeby to kupić)


Możemy umieścić przysłówek na początku zdania jeśli chcemy go podkreślić

Przykładowo: Yesterday, I was watching a film. (Wczoraj oglądałem film)


Jeśli występują dwa przysłówki lub więcej w tym samym zdaniu, zwykle
umieszczamy je w następującej kolejności

Przykładowo: The baby slept quietly in his bed all night. (Dziecko spało cicho w łóżku całą
noc)
Pomocniczy materiał: przysłówki – pisownia ,wymowa i znaczenie
Kliknij w ikonkę i otwórz materiał.
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!!!!! ZADANIE
Wybierz poprawną formę (przymiotnik czy przysłówek).
Choose the correct form (adjective or adverb).

1)John held the plate _________________. (careful / carefully)
2)Julia is a _________________ person.(careful / carefully)
3)I ran _________________ to the station. (quick / quickly)
4)The journey was _________________. (quick / quickly)
5)You look _________________. Didn’t you sleep well?(tired / tiredly)
6)The baby rubbed her eyes _________________. (tired / tiredly)
7)She sang _________________. (happy / happily)
8)You sound _________________. (happy / happily)
9)I speak English _________________. (well / good)
10)Her English is_________________. (well / good)
11)She cooks _________________. (terrible / terribly)
12)He is a _________________ cook. (terrible / terribly)
13)The music was _________________. (beautiful / beautifully)
14)She plays the piano _________________. (beautiful / beautifully)
15)That was a _________________ answer. (clever / cleverly)
16)She answered _________________. (clever / cleverly)
17)Your flat seems _________________ today. (tidy / tidily)
18)He put the dishes away _________________. (tidy / tidily)
19)He spoke _________________. (warm / warmly)
20)She is a very _________________ person. (warm / warmly)
Proszę przesłać odpowiedzi do 01.04.2020 r.(środa)
Send your answers till April 1,2020 (Wednesday),please.

