
Stopniowanie przymiotników -

stopień wyższy i najwyższy
- KLASA 5



Przymiotniki w języku angielskim stopniujemy 

korzystając z dwóch sposobów:

 1. Przymiotniki jednosylabowe lub dwusylabowe zakończone na literę –y:

w stopniu wyższym dodajemy do nich końcówkę –er, a w stopniu najwyższym –est.

Należy również pamiętać, że przed przymiotnikami w stopniu najwyższym dodajemy

zawsze przedimek the.

np. hard – harder – the hardest

calm – calmer – the calmest

 jeśli trzy ostatnie litery przymiotnika to spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, to przed

dodaniem końcówek należy podwoić ostatnią spółgłoskę:

np. big – bigger – the biggest

hot – hotter – the hottest



 jeśli przymiotnik kończy się na literę – e, w stopniu wyższym dodajemy tylko

–r, a w stopniu najwyższym –st:

np. nice – nicer – the nicest

brave – braver – the bravest

 jeśli przymiotnik kończy się na literę –y (przed którą jest spółgłoska), przed

dodaniem końcówek –y zmienia się na –i:

np. lazy – lazier – the laziest

happy – happier – the happiest



 2. Przymiotniki dwusylabowe (nie kończące się literą –y) i dłuższe:

przed przymiotnikami dwusylabowymi i dłuższymi w stopniu wyższym dodajemy

słówko more, a w stopniu najwyższym the most:

np. dangerous – more dangerous – the most dangerous

interesting – more interesting – the most interesting

UWAGA!!! Wyjątkami od tych dwóch zasad są przymiotniki good i bad – tworzą one

stopień wyższy i najwyższy nieregularnie:

 good – better – the best

 bad – worse – the worst



Przymiotniki w stopniu równym, wyższym i najwyższym 

w zdaniach porównawczych:

 Porównując rzeczy/osoby, które są sobie równe używamy wyrażenia
as…. as… (tak…. jak…) i przymiotnika w stopniu równym:

np. This year summer is as hot as last year. – W tym roku lato jest tak gorące jak w
zeszłym roku.

My room is as big as yours. – Mój pokój jest tak duży jak twój.

 Porównując dwie osoby/rzeczy z użyciem przymiotnika w stopniu
wyższym używamy słówka than… (niż, od) po przymiotniku:

np. John is taller than his brother. – John jest wyższy niż jego brat.

This book is more interesting than I expected. – Ta książka jest ciekawsza niż
oczekiwałem.



 Z przymiotnikami w stopniu najwyższym używamy przyimka in mówiąc o miejscu lub

przyimka of mówiąc o grupie ludzi lub rzeczy:

np. It is the oldest building in the city. – To jest najstarszy budynek w mieście.

Anne is the most talented person of all my friends. – Anne jest najbardziej

utalentowaną osobą ze wszystkich moich przyjaciół.



Ćwiczenie:

 Uzupełnij zdania przymiotnikiem w nawiasie w odpowiedniej formie (w stopniu

równym, wyższym lub najwyższym).

a. My dad is …………..……… (tall) person in my family.

b. John is …………….. (good) at English than his brother.

c. Ania’s house is as……………….. (big) as Tom’s house.

d. Who is ……………………… (nice) student in your class?

e. This film is …………………….. (interesting) than the one we watched yesterday.

f. Uncle Matt’s car is ………………….. (expensive) of all the cars in my family.

g. Maths is not as ………………… (difficult) as chemistry.
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