
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: šestý 

Opakování vzdělávacího celku: comparative, superlative (2. a 3. stupeň přídavných  

Jmen 

 
Přečti si pravidla stupňování přídavných jmen. Na dalších pracovních listech budeme procvičovat. 

 
Podobně jako v češtině, i v angličtině lze většinu přídavných jmen tzv. stupňovat. Rozlišujeme tři stupně 

přídavných jmen: 

1. Základní tvar – např. velký, chytrý, dobrý 

2. Komparativ – porovnáváme mezi sebou dvě věci – větší, chytřejší, lepší 

3. Superlativ – vybíráme z více věcí tu ‘nej’ – největší, nejchytřejší, nejlepší 

V angličtině existují dva způsoby stupňování, které se používají podle typu přídavného jména. 

Tzv. krátká přídavná jména (zpravidla jednoslabičná) se stupňují pomocí koncovek a dlouhá přídavná 

jména se stupňují přidáním slovíček more (více) a most(nejvíce). Pojďme se na tyto dva způsoby 

stupňování podívat  podrobně. 

KRÁTKÁ přídavná jména – -er / -est 

Tzv. krátká přídavná jména se zpravidla skládají z jedné slabiky (např. nice, big, green, slow, 

či quick, small). Patří mezi ně i dvojslabičná přídavná jména končící na -

y (happy, funny, healthy, pretty atd.)  

I. II. – komparativ III. – superlativ 

slow/'sloʊ/  – pomalý slower/'sloʊər/ – pomalejší slowest/'sloʊɪst/ – 

nejpomalejší 

nice/'naɪs/  – hezký nicer/'naɪsər/ – hezčí nicest/'naɪsɪst/ – nejhezčí 

big/'bɪg/  – velký bigger/'bɪgər/ – větší biggest/'bɪgɪst/ – největší 

happy/'hæpi/  – 

šťastný 

happier/'hæpiər/ – 

šťastnější 

happiest/'hæpiɪst/ – 

nejšťastnější 

Mezi ‘krátká’ přídavná jména patří i některá další dvojslabičná přídavná jména, jako např. yellow, 

hollow, clever, stupid, 

Pravopisné změny 

V pravopise komparativu a superlativu si všimněte těchto změn: 

Slova končící na nevyslovované -e (např. nice, fine, large) mají jen jedno e (nicer, nikoliv niceer). 

Je-li poslední slabika tvořena písmeny souháska + samohláska + souhláska (např. big, thin, hot), 

dochází ke zdvojení (bigger, thinner, hotter).  

U slov končících na -y, před kterým je souhláska (funny, dry apod.), dochází ke změně-y na -

i (funnier, drier). 
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Výslovnost 

Výslovnost koncovek -er a -est je vždy slabá, nepřízvučná. Vždy se ale jedná o samostatnou slabiku. 

Studenti někdy dělají tu chybu, že např. slovíčko happiest vyslovují ‘hepíst’. Měla by tam ale být slyšet 

ona přidaná slabika – /hæ pi ɪst/. 

DLOUHÁ přídavná jména – more / most 

Dlouhá přídavná jména, tedy přídavná jména tvořená dvěma a více slabikami, nepoužívají koncovky, ale 

stupňují se přidáním příslovcí more/'mɔ:r/  (více) a most/'moʊst/  (nejvíce) před přídavné jméno. 

I. II. – komparativ III. – superlativ 

interesting/'ɪntrestɪŋ/  – 

zajímavý 

more interesting – 

zajímavější 

most interesting – 

nejzajímavější 

beautiful/'bju:t əfəl/ - krásný more beautiful – 

krásnější 

most beautiful – 

nejkrásnější 

useful/'ju:sfl/ - užitečný more useful – 

užitečnější 

most useful – 

nejužitečnější 

Nepravidelné stupňování 

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně. 

I. II. – komparativ III. – superlativ 

good/'gʊd/  – dobrý better/'bet ər/  – lepší best/'best/  – nejlepší 

bad/'bæd/  – špatný worse/'wɜ:rs/  – horší worst/'wɜ:rst/  – nejhorší 

far/'fɑ:r/ - 

vzdálený, daleký 

farther/'fɑ:ðər/ - 

vzdálenější 

farthest/'fɑ:rðəst/  – 

nejvzdálenější 

little/'lɪt l/ - malý lesser/'lesər/ - menší, méně 

závažný 

least/'li:st/  – nejmenší, 

nejméně závažný 

Slovíčko far může mít také tvary further/'fɜ:rðər/  a furthest/'fɜ:rðəst/ , obzvláště pokud se nejedná 

o vzdálenost, ale o pořadí. 

Dlouhá či krátká? 

U některých případů (obzvláště dvojslabičných přídavných jmen) není úplně snadné určit, jakým 

způsobem se budou stupňovat. Obecně ale platí, že pokud si nejste jistí, zda se dvojslabičné přídavné 

jméno stupňuje pomocí koncovek či pomocí opisu s more/most, je lepší použít opis, nikoliv koncovku. 

Přídavná jména dvojslabičná končící na koncovku -er, -el, -le, -y, -ow, a -some 

(např. clever, yellow, handsome, friendly) se stupňují většinou pomocí koncovek. Ale 

např. eager, proper se stupňují opisem. 

Často jsou ale přijatelné oba způsoby stupňování, např. u slovíček strict/'strɪkt/ , clever/-

'klevər/ , cruel/'krʊəl/ , quiet/'kwaɪət/ , handsome/'hænsəm/  atd. 

Nestupňovatelná přídavná jména 

Některá přídavná jména se stupňovat nedají vůbec. Jsou to ta, která mají ‘absolutní’ význam, tedy takový, 

nemůže být větší či menší, ale prostě takový je. 

. 
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Shrnutí 

 Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik). 

 Krátká přídavná jména stupňujeme pomocí koncovek -er a -est. 

 Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem, tedy přidáním příslovcí more amost. 

 Přídavná jména good a bad se stupňují nepravidelně 

 Některá přídavná jména se stupňovat nedají (perfect, broken apod.) 

 
Zdroj: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine 
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Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: 6A 

Opakování vzdělávacího celku: comparative, superlative 

 
Zopakuj si pravidla stupňování přídavných jmen v angličtině a procvič online v následujících 

cvičeních. Každé cvičení nebo test si po vyplnění vyhodnoť a zkontroluj online. 
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Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: 6A 

Opakování vzdělávacího celku: comparative, superlative 
 

Form the degrees of comparisons: 

1. nice   _________   _________ 

2. short  _________   _________ 

3. young  _________   _________ 

4. new   _________   _________ 

5. old   _________   _________ 

6. careful  _________   _________ 

7. modern  _________   _________ 

8. popular  _________   _________ 

9. dangerous  _________   _________ 

10.expensive  _________   _________ 

11.little  _________   _________ 

12.bad   _________   _________ 

13.good  _________   _________ 

14.much/many _________   _________ 

 

1.high  ……………… ………………. 

2. 

……………….. 

smaller ………………. 

3. 

………………. 

……………… the largest 

4. heavy …………….. ……………… 

5. 

……………… 

newer ………………. 

6. …………….. …………….. the most 

interesting 

7. beautiful …………….. ……………… 

8. ……………. more difficult ……………… 

9. creative ……………. .............. 

10. ………… ……………. the most careful 

11.  bad …………… ............. 

12. …………. ……………  the most 

13. ………….. better ……………. 

14. little …………… …………….. 
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