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COMPARATIVE AND
SUPERLATIVE ADJECTIVES
STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON.
FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS.
YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR.
THEY BOUGHT THE MOST EXPENSIVE HOUSE.
IT WAS THE WORST COFFEE I HAVE EVER HAD.
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1) DEFINICE
2. stupeň přídavných jmen používáme k tomu, abychom porovnali věci, lidi,
města atd. Tvoříme ho připojením koncovky -er (viz. Přehled v tabulce 1).
My sister is thinner than me.
Moje sestra je hubenější než já.
Chelsea played better than Arsenal.
Chelsea hrála lépe než Arsenal.
His new job is more boring than his old one.
Jeho nová práce je nudnější než ta stará.
3. stupeň přídavných jmen používáme, chceme-li porovnat více věcí, lidí atd.,
a říci, který z nich je nejlepší, nejvyšší atd. Tvoříme ho pomocí určitého členu
the před přídavným jménem + koncovkou -est (viz. Přehled v tabulce 2).
It is the worst meal I have ever had.
Je to nejhorší jídlo, co jsem kdy jedl.
She is the most friendly person in the class.
Ona je nejpřátelštější osoba ve třídě.
Robert is the tallest person in his family.
Robert je nejvyšší osoba v rodině.
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2) Přehled v tabulce 1

NEPRAVIDELNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Comparatives / 2. stupeň přídavných jmen

je nutné si zapamatovat!
Adjective

Comparative

PRAVIDELNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA

good

better

se tvoří následovně

bad

worse

far

further

Přídavné jméno

Adjective

Comparative

short
tall
nice

shorter
taller
nicer

- jednoslabičná příd. jména + koncovka - ER
- pokud příd. jméno končí na e,
přidává se pouze + R

big
thin

bigger
thinner

- stojí-li jedna samohláska mezi dvěma
souhláskami - zdvojení koncové
souhlásky + ER

busy
pretty

busier
prettier

- předchází-li -y souhláska, tak se -y
mění na - i + ER

important
boring

more important
more boring

- dvouslabičná a víceslabičná příd.
jména přibírají před přídavné jméno MORE

Přídavné jméno

2. stupeň

2. stupeň

I‘m busier this week than last week.
Tento týden jsem více zaneprázdněn než minulý.
Lucy is a better swimmer than Paul.
Lucie je lepší plavec než Pavel.

pozor
Špatně

Správně

He is taller than I.

He is taller than I am.
He is taller than me.

She is a better dancer than he.

She is a better dancer than he is.
She is a better dancer than him.

Jízda autem je dražší než vlakem.

I can run faster than he.

I can run faster than him.
I can run faster than he can.

Athens is older than Rome.

We got up earlier than she.

We got up earlier than her.
We got up earlier than she did.

It is more expensive to go by car than by train.

Atény jsou starší než Řím.
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3) Typická spojení
Slovní spojení s 2. stupněm přídavných jmen
... than

a bit

My brother is taller than me.

Jim is a bit older than Frank.

Můj bratr je vyšší než já.

Jim je o trošku starší než Frank.

Cambridge is further from London than Oxford.

The Savoy is a bit more expensive than the Four Seasons.

Cambridge je vzdálenější od Londýna než Oxford.

Hotel Savoy je o trošku dražší než hotel Four Seasons.

as ... as/ so ... as (přídavné jméno zůstává v základním tvaru)

much

Her house is as big as mine.

David is much older than Frank.

Její dům je tak velký jako můj.

David je mnohem starší než Frank.

Her house isn‘t as/so big as mine.

The Hilton is much more expensive than the Four Seasons.

Její dům není tak velký jako můj.

Hotel Hilton je mnohem dražší než hotel Four Seasons.

Silver is as expensive as gold.
Stříbro je tak drahé jako zlato.
Silver isn‘t as/so expensive as gold.
Stříbro není tak drahé jako zlato.

Typická spojení|6

Typická spojení|7

No. 1
lower grammar

4) Přehled v tabulce 2

NEPRAVIDELNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA

superlatives / 3. stupeň přídavných jmen

je nutné si zapamatovat!
Adjective

Superlative

PRAVIDELNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA

good

the best

se tvoří následovně

bad

the worst

far

the furthest

Přídavné jméno

3. stupeň

Adjective

Superlative

short
tall
nice

the shortest
the tallest
the nicest

- jednoslabičná příd.jména +
koncovka - EST
- pokud příd. jmeno končí na e,
přidává se pouze + ST

big
thin

the biggest
the thinnest

- stojí-li jedna samohláska mezi dvěma
souhláskami - zdvojení koncové
souhlásky + EST

Mount Everest je nejvyšší hora na světě.

busy
pretty

the busiest
the prettiest

- předchází-li -y souhláska, tak se -y
mění na - i + EST

Robert je nejlepší student ve třídě.

important
boring

the most important
the most boring

- dvouslabičná a víceslabičná
příd. jména přibírají před
příd. jméno - MOST

Přídavné
jméno

3. stupeň

pozor
U přídavných jmen 3. stupně používáme před přídavným jménem
určitý člen - THE.
Mount Everest is the highest mountain in the world.

Robert is the best student in his class.

Často se s 3. stupněm přídavných jmen používá předpřítomný čas.
It‘s the most beautiful scenery I‘ ve ever seen.
Je to nejkrásnější výhled, jaký jsem kdy viděl.
Russia is the coldest country we‘ve ever been to.
Rusko je nejstudenější země, ve které jsme kdy byli.

Přehled v tabulce 2|8

Přehled v tabulce 2|9

No. 1
lower grammar

5) Porovnejte

6) Cvičení

PRAVIDELNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Adjective

Comparative

Superlative

short
tall
nice

shorter
taller
nicer

the shortest
the tallest
the nicest

big
thin
hot

bigger
thinner
hotter

the biggest
the thinnest
the hottest

busy
pretty
heavy

busier
prettier
heavier

the busiest
the prettiest
the heaviest

important
boring
interesting

more important
more boring
more interesting

the most important
the most boring
the most interesting

Přídavné jméno

2. stupeň

3. stupeň

Jaké země jste navštívili? Vyberte tři. Porovnejte je
navzájem. Kde bylo lepší jídlo, dražší ubytování,
čistší moře, horší doprava atd. a pak, která z
těchto zemí byla nejzajímavější, jídlo nejlepší, lidé v
ní nejpřátelštější atd.

Nepravidelná přídavná jména
Adjective

Comparative

Superlative

good

better

the best

bad

worse

the worst

far

further

the furthest

Přídavné jméno

2. stupeň

3. stupeň
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COMPARATIVES, SUPERLATIVES TEST

7. The view from the Eiffel Tower is ______________ you can see.

1. “Did you see Tom yesterday? He looks much __________.” “He is on diet and
exercises everyday.”
a. better and thiner

b. good and thinner

c. best and thiner

d. better and thinner

b. easier / than

c. easier / as

d. easiest / than

3. His car is ____________ hers.
a. as fast

b. fast as

c. as fast as

d. faster as

b. most amazing

c. amazingest

d. the amazingest

8. _____________ negotiations have failed.

2. It´s ________ to walk _______ to drive in the city centre. The traffic is horrible.
a. easy / than

a. the most amazing

a. Farer

b. Farrer

c. Furthest

d. Further

9. She can jump ______________.
a. higher then I

b. higher than I

c. higher than I can

d. higher then me

10. Their flat is _______________.
a. so bright as mine

b. as bright as my

c. so bright so mine

d. as brighter as mine

4. The story was _______________ I expected.
a. more interesting than

b. more interesting

c. interestinger than

d. most interesting than

Více testů naleznete ve svém online účtu.

5. Our cat is getting _______________ these days.
a. lazyer and lazyer

b. lazier and lazier

c. lazier and laziest

d. lazy and lazy

6. This was _________ match they have ever played.
b. the better

c. the good

d. the best

1d 2b 3c 4a 5b 6d 7a 8d 9c 10a

a. their the best
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