STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Stopniowanie przymiotników angielskich jednosylabowych
Przymiotniki jednosylabowe stopniujemy przez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym, a -est w
stopniu najwyższym.
Positive

Comparative

Superlative

(stopień równy)

(stopień wyższy)

(stopień najwyższy)

forma podstawowa
old

___ + er
old + er = older

the ___ + est
the + old + est = the oldest

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na – e
Przymiotniki jednosylabowe z końcówką -e stopniujemy poprzez dodanie -r w stopniu wyższym i -st
w stopniu najwyższym.
nice – nicer – the nicest
safe – safer – the safest

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na -y
W przypadku przymiotników zakończonych na literę -y podczas stopniowania zamieniamy y na i, a
następnie dodajemy końcówki -er – dla stopnie wyższego oraz -est – dla stopnia najwyższego.
dry – drier – the driest
Nie wszystkie przymiotniki jednosylabowe zakończone na -y stopniujemy się według tej zasady.
Występują też wyjątki, które nie zmieniają litery y na i.
shy + er = shyer
shy + est= the shyest

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na spółgłoska+samogłoska+spółgłoska
Przymiotniki, które kończą się na kombinację liter spółgłoska+samogłoska+spółgłoska podwajają
ostatnią spółgłoskę podczas stopniowania. W stopniu wyższym bez zmian dodana jest końcówka -er, a
w najwyższym -est.
thin – thinner – the thinnest
hot – hotter – the hottest
big – bigger – the biggest
Wyjątkiem są przymiotniki zakończone na w lub x. W tym wypadku ostatnia litera nie zostaje
podwojona, a przymiotnik stopniuje się poprzez dodanie końcówek -er oraz -est.
new – newer – the newest

Stopniowanie przymiotników angielskich dwusylabowych
Przymiotniki dwusylabowe stopniujemy się poprzez dodanie końcówki -er dla stopnia wyższego i -est
dla stopnia najwyższego (przymiotniki zakończone na -ow, -y, -le, -e) lub poprzez stopniowanie
opisowe (inne przymiotniki). Oto zasady stopniowania przymiotników dwusylabowych.
Positive
(stopień równy)
forma podstawowa
hollow

Comparative
(stopień wyższy)
___ + er
hollow + er = hollower

Superlative
(stopień najwyższy)

the ___ + est
the + hollow + est = the hollowest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na na -ow oraz -er
Przymiotniki dwusylabowe z końcówkami -ow oraz -er stopniują się standardowo poprzez dodanie na
koniec wyrazu -er oraz -est.
narrow – narrower – the narrowest
shallow – shallower – the shallowest
clever – cleverer – the cleverest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -y
Przymiotniki zakończone na -y stopniujemy dodając końcówki -er oraz -est. Tak jak w przypadku
przymiotników jednosylabowych, gdy ostatnią literą jest y, wtedy zamieniamy ją na literę i.
ugly – uglier – the ugliest
dirty – dirtier – the dirtiest
happy – happier – the happiest
pretty – prettier – the prettiest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -le i -e
Gdy przymiotniki dwusylabowe kończą się na -e lub -le, to wtedy podczas stopniowanie dodane są
końcówki -r dla stopnia wyższego oraz -st dla stopnia najwyższego.
simple – simpler – the simplest
gentle – gentler – the gentlest

Inne przymiotniki dwusylabowe
Pozostałe przymiotniki dwusylabowe w języku angielskim stopniujemy opisowo poprzez dodanie na
początku słówka more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym.
modern – more modern – the most modern

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -ful
W stopniowaniu przymiotników dwusylabowych z końcówką -ful używa się stopniowania opisowego.
careful – more careful – the most careful
harmful – more harmful – the most harmful

Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych
Przymiotniki angielskie z trzema i więcej sylabami stopniujemy opisowo. Gdy chcemy zaznaczyć, że
jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu
wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.

Stopniowanie „w górę”
Positive
(stopień równy)
forma podstawowa
dangerous

Comparative
(stopień wyższy)
+ more
more dangerous

Superlative
(stopien najwyższy)
+ the most
the most dangerous

Stopniowanie nieregularne przymiotników angielskich
Nie wszystkie przymiotniki można stopniować poprzez dodanie końcówek -er i -est lub opisowo. Nie
ma dla nich jednoznacznych zasad stopniowania więc trzeba nauczyć się ich na pamięć.
bad – worst – the worst
good – better – the best
far – further – the furthest
far – farther – the farthest
little – less – the least
many – more – the most
much – more – the most
old – older – oldest
old – elder – eldest

Do wykonania: Ćw. 1, 2, 3 str. 47 (zeszyt ćwiczeń)
Zdjęcia lub skany ćwiczeń przesyłamy do 07.04.2020 na adres:
mmkrawczyk14@gmai.com

