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Anotace: 
 
Materiál určený pro žáky základní školy v předmětu 
anglický jazyk k prezentaci na interaktivní tabuli či 
dataprojektoru. Jedná se o výklad a procvičení 
tematické části stupňování přídavných jmen krátkých, 
dlouhých i nepravidelných. Procvičení vět vyjadřujících 
porovnání a přirovnání. 



STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH 
JMEN 

 

Comparatives and superlatives of 
adjectives 

 



Krátká přídavná jména 
SHORT ADJECTIVES 

• jednoslabičná a dvouslabičná končící samohláskou (ve 
výslovnosti) 

• 2. stupeň (comparative) – přidáme koncovku –ER 

• 3. stupeň (superlative) – přidáme THE a koncovku –EST 

 old  older   the oldest 

 new  newer   the newest 

 big  bigger    the biggest 

 safe  safer    the safest 

 happy  happier  the happiest 

 



Pravopisné změny 

• nevyslovované –e na konci odpadá 

 nice  nicer  the nicest 

• koncová souhláska se zdvojuje, je-li před ní krátká 
samohláska 

 wet  wetter the wettest 

• koncové –y se mění na –i..., je-li před ním 
souhláska 

 ugly  uglier  the ugliest 

  

 



Vystupňuj tato přídavná jména 

česky anglicky 2. stupeň 3. stupeň 

těžký heavy 

dlouhý long 

krátký short 

milý nice 

pěkný pretty 

ošklivý ugly 

horký hot 

tlustý fat 

štíhlý slim 



Dlouhá přídavná jména 
LONG ADJECTIVES 

• víceslabičná 

• 2. stupeň (comparative) – MORE + Př.Jméno 

• 3. stupeň (superlative) – přidáme THE MOST 

 

modern more modern the most modern 

beautiful more beautiful the most beautiful 

intereting more interesting the most interesting 

 



Vystupňuj tato přídavná jména 

česky anglicky 2. stupeň 3. stupeň 

zajímavý interesting 

nudný boring 

krásný beautiful 

moderní modern 

hrozný horrible 

inteligentní intelligent 

nebezpečný dangerous 

obtížný difficult 

slavný famous 



Nepravidelná přídavná jména 
IRREGULAR ADJECTIVES 

• musíme se naučit: 

dobrý GOOD BETTER THE BEST 

špatný BAD  WORSE THE WORST 

vzdálený FAR  FURTHER THE FURTHEST 

 



Porovnání 
COMPARATIVES 

Sněžka is higher than Praděd. 

Sněžka je vyšší než Praděd. 

 

Yesterday was sunnier than Saturday. 

Včera bylo slunečněji než v sobotu. 

 

English is easier than French. 

Angličtina je snazší než francouzština. 



Přirovnání 

• as white as snow  bílý jako sníh 

• as proud as a peacock pyšný jako páv 

• as heavy as lead  těžký jako olovo 

• as brave as a lion  statečný jako lev 

• as dry as a bone  suchý jako kost 

• as black as coal  černý jako uhlí 

 

• He is as tall as me.  Je vysoký jako já. 
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