
Stupňování přídavných jmen – comperative, superlative
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COMPERATIVE 
SUPERLATIVE

(Stupňování přídavných jmen)



long                            longer the longest

nice nicer the nicest

fat fatter the fattest

happy happier the happiest

SHORT ADJECTIVES 
(krátká přídavná jména)

U slov končících 

na 

přidáváme jen 

U slov končících na 
souhlásku (střídání 

souhlásky-
samohlásky) 

U krátkých i dlouhých
příd. jm. končících na

se:

COMPERATIVE SUPERLATIVE

dlouhý                                     delší                                  nejdelší

hezký                                      hezčí                                  nejhezčí

tlustý                                       tlustší                                nejtlustší

šťastný                                    šťastnější                         nejšťastnější



LONGER ADJECTIVES
(delší přídavná jména – 2 a více slabik)

beautiful more beautiful the most beautiful

difficult more difficult the most difficult

COMPERATIVE SUPERLATIVE

IRREGULAR FORMS 
(nepravidelné tvary)

good better the best

bad worse the worst

far                                   further the furthest

krásný                                     krásnější                            nejkrásnější

obtížný                                    obtížnější                          nejobtížnější

dobrý                                        lepší                                     nejlepší

špatný                                       horší                                    nejhorší

vzdálený                                   vzdálenější                     nejvzdálenější



pomalejší            ……………………
nejlevnější          …………………… 
malý                     …………………..
snadnější            ……………………
nejtěžší               …………………… 
teplý                    ……………………
studenější           ……………………
největší               ……………………
drahý                   ……………………
nejzajímavější   

……………………
nudný                 …………………….    

slower

the cheapest
small

the easiest
the heaviest

hot

colder
the biggest
expensive

the most interesting
boring

nejvzdálenější  …………………..
obtížný              ………………….. 
pyšnější             …………………..
ubohý                …………………..
lepší                   …………………..  
nejúžasnější     

…………………… 
špatný               ……………………   
nejlepší             ……………………  
vzdálenější       ……………………
šťastný              ……………………
nejhorší            …………………… 

the furthest

difficult
prouder
miserable

better

the most amazing
bad

the best
further
happy

the worst

COMPLETE THE TABLE.
(Doplň tabulku.)




