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Comparatives and 
superlatives 



Stupňování přídavných jmen 

1. Comparatives 

Comparative – komparativ 
-    druhý stupeň přídavných jmen 
- používá se k porovnání dvou věcí  
- tvoří se od základního tvaru 

2. Superlatives 

Superlative - superlativ 
-    třetí stupeň přídavných jmen 
- vyjadřuje schopnost slova být NEJ  
- tvoří se od základního tvaru 



Comparatives and superlatives 

Podle tvarů přídavných jmen používáme různé 
způsoby tvoření stupňování : 

1. Krátká přídavná jména 

      (small, big, happy, wide) 

2. Dlouhá přídavná jména 

     (beautiful, interesting, intelligent) 

3. Nepravidelná přídavná jména 

     (far, good, bad) 



1. Krátká přídavná jména 

Skládají se ze dvou, maximálně tří slabik. 

Comparative – druhý stupeň 

   = tvoříme přidáním koncovky -er 

Superlative – třetí stupeň 

   = tvoříme přidáním určitého členu the a 

      koncovky –est 

 



1. Krátká přídavná jména 

a/ běžné tvary 

- přidáváme koncovku –er (2. st) / -est (3. st) 

small 
young 

old 

smaller 
younger 

older 

the smallest 
the  youngest 

the oldest 

b/ slova končící na  -e  

- přidáváme pouze koncovku –r (2. st) / -st (3. st) 

nice 
wide 

nicer 
wider 

the nicest 
the  widest 



1. Krátká přídavná jména 

c/ jednoslabičná slova končící na souhlásku  

- po krátké samohlásce zdvojujeme souhlásku a 

přidáváme  koncovku –er (2. st) / -est (3. st)  

hot 
big 

hotter 
bigger 

the hottest 
the  biggest 

d/ slova končící na -y 

-  -y se mění na -i a přidáváme koncovku –er (2. st) / -est 
(3. st)  

dry 
dirty 

drier 
dirtier 

the driest 
the  dirtiest 



2. Dlouhá přídavná jména 

- stupňují se pomocí opisů tvarů  

   MORE (2. st) a MOST (3. st) 

beautiful 

interresting 

delicious 

more beautiful 

more interresting 

more delicious 

the most beautiful 

the  most 
interresting 

the most delicious 

 

Mají dvě a více slabik. 



3. Nepravidelná přídavná jména 

good  

bad 

far 

(vzdálený) 

X 

far 
(další) 

better 

worse 

farther 

(vzdálenější) 

X 

further 
(další) 

the best 

the  worst 

the farthest 

(nejvzdálenější) 

X 

the furhtest 
(nejdále) 

 



Srovnej obrázky pomocí komparativu. Používej THAN: 



Comparative: 

My test was easier than Mark´s. 

Teresa is better than you. 

Our brother is taller than your father. 

The film is more interesting than the book. 

Superlative: 

You are the worst runner in the world. 

This is the most delicious meal I ever had. 

Is Sahara the largest desert? 

My granfather is the oldest member of our family.  
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