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Adjectives ending in –ing and –ed. 

Ordering adjectives.  



Czy jest różnica kiedy mówimy „You 
are bored” i „You are boring”? 
Możesz się założyć! Co więcej, 

możesz wpędzić się w niezłe kłopoty 
jeżeli pomieszasz te dwa słowa! 

Are You Bored or Boring? 

 



Confused? Yes, it can be confusing sometimes! 

 Zapamiętaj: 

        Przymiotniki zakończone na -ed opisują stan, w jakim 
ktoś lub coś się znajduje: 

 excited – podekscytowany 

 amused – rozbawiony 

        Przymiotniki zakończone na -ing opisują cechę kogoś 
lub czegoś: 

 exciting – eksytujący 

 amusing – zabawny 

 



For example: 
 The movie was boring (so I felt bored). 

  Ten film był nudny (dlatego byłem znudzony) 

 This book is so interesting (so I am interested in the book). 

  Ta książka jest tak interesująca (więc jestem zainteresowany tą książka) 

 My boyfriend has a very annoying habit (so I am annoyed). 

  Mój chłopak ma bardzo denerwujący zwyczaj (więc jestem zdenerwowana) 

 English usage can be confusing (so a lot of students are confused). 

  Angielski może być kłopotliwy (więc wielu uczniów jest zakłopotanych) 

 My husband's job promotion was surprising (so we were very surprised). 

  Awans mojego męża był zaskakujący (więc byliśmy bardzo zaskoczeni) 

 The baseball game between the Giants and the Tigers was exciting (so the fans 
were excited). 

  Mecz baseball’a pomiędzy Gigantami i Tygrysami był pasjonujący (więc fani byli 
podnieceni) 

 



D.I.Y. (Do It Yourself)! 
 1.  His speech was so bored/boring that in no time everyone 

fell asleep. 

 2.  I was surprised/surprising to see Mr. Koizumi at the 
party. 

 3.  We were all confusing/confused because the instructions 
given were unclear. 

 4.  On Christmas Eve, many children are 
so exciting/excited that they stay up all night. 

 5.  This exercise is interested/interesting. 

 6.  My neighbors are very annoyed/annoying because they 
always play loud music. 
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 Write the adjective 

forms for these verbs 

in your notebook. 

 Choose the correct 

option. 



Ordering adjectives, czyli kolejność 

przymiotników w zdaniu 

 Czasami przed rzeczownikiem stawiamy więcej niż jeden 

przymiotnik np. 

 

         He is tall young man. 

         We bought a round, white, Japanese vase. 

 

 Jeśli przed rzeczownikiem stawiamy więcej niż jeden 

przymiotnik, to przeważnie występują one w pewnej 

kolejności, którą przedstawia poniższa tabela: 



Ordering adjectives 

OPINIA great beautiful 

ROZMIAR little long 

WIEK old new 

KSZTAŁT square rectangular 

KOLOR Red white 

NARODOWOŚĆ 

POCHODZENIE 

Chinese Egyptian 

MATERIAŁ wooden cotton 

RZECZOWNIK  

W FUNKCJI 

PRZYMIOTNIKA 

music bath 

RZECZOWNIK box towel 



Ordering adjectives 

 Im bliżej związek znaczeniowy przymiotnika  

z rzeczownikiem, tym bliżej rzeczownika powinien on 

stać. Przymiotniki wyrażające opinie, a nie fakty, 

stawiamy na dalszych pozycjach. Oczywiście nieczęsto 

się zdarza, aby w zdaniu stało przed rzeczownikiem 

więcej niż dwa lub trzy przymiotniki np. 

 

    We visited the fascinating, famous London Natural 

Hostory Museum on a horrible, rainy day. 
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