
Stupňovanie prídavných mien 

Comparatives and Superlatives of Adjectives 

 

 

Prídavné mená sú napr.: malý, veľký, dobrý, vysoký... 

V angličtine majú vždy rovnaký tvar bez ohľadu na to, či popisujú podstatné meno mužského 

alebo ženského rodu. Vždy majú iba jeden tvar. 

 

Stupňovanie je  A/ pravidelné  B/ nepravidelné 

 

A/ pravidelné stupňovanie prídavných mien 

 

Comparatives – je 2. stupeň prídavných mien 

Superlatives – je 3. stupeň prídavných mien 

 

Príklad: 

1. stupeň:  tall – vysoký 

2. stupeň: taller – vyšší 

3. stupeň: the tallest – najvyšší 

 

Comparatives – sa používa pri stupňovaní jednoslabičných a niektorých dvojslabičných 

prídavných mien tak, že k  základnému tvaru prídavného mena sa pridáva prípona – er:  

large – larger, small – smaller, nice – nicer. 

Niektoré dvojslabičné, trojslabičné a viacslabičné sa stupňujú tak, že sa pred prídavné meno 

pridáva more: beautiful – more beautiful, intelligent – more intelligent, amazing – more 

amazing. 

 

Superlatives - sa používa pri stupňovaní jednoslabičných a niektorých dvojslabičných 

prídavných mien tak, že k  základnému tvaru prídavného mena sa pridáva člen the a prípona 

– est:  large – the largest, small – the smallest, nice – the nicest. 

Niektoré dvojslabičné, trojslabičné a viacslabičné sa stupňujú tak, že sa pred prídavné meno 

pridáva člen the a most: beautiful – the most beautiful, intelligent – the most intelligent, 

amazing – the most amazing. 

 

!!! Zmeny v pravopise: 

- Pri jednoslabičných a dvojslabičných prídavných menách: 

1. ak sa končí na – e odpadá:  nice – nicer – the nicest, large – larger – the largest 

2. jednoslabičné prídavné mená, ktoré končia krátkou samohláskou + spoluhláskou, túto 

spoluhlásku zdvojujú: big – bigger – the biggest, hot – hotter – the hottest, wet – wetter – 

the wettest 

3. končia na – y – toto - y na mení na mäkké - i : happy – happier – the happiest, funny – 

funnier – the funniest, easy- easier – the easiest 

 

B/ nepravidelné stupňovanie prídavných mien 

Niektoré prídavné mená majú nepravidelné stupňovanie: 

 



prídavné meno  2. stupeň    3. stupeň 

good – dobrý   better – lepší    the best – najlepší 

bad – zlý   worse – horší   the worst – najhorší 

much – veľa   more – viac    the most – najviac 

many – veľa   more – viac    the most – najviac 

little – malý   less – menší    the least – najmenší 

few – málo   fewer – menej   the fewest - najmenej 

far – ďaleko   further – ďalej   the furthest – najďalej 

old – starý   elder – starší v rodine  the eldest – najstarší v rodine 

 

 

Porovnávanie 

 

1. Ak chceme vyzdvihnúť, že niečo je rovnako dobré, drahé... medzi dvoma osobami alebo 

vecami používame as...as – taký...ako. Prídavné meno ostáva v základnom tvare a stoji 

medzi as ...as, to platí pre 1. stupeň: Peter is as tall as Tom. (Peter je taký vysoký ako Tom.), 

He is as old as my sister. (On je taký starý ako moja sestra.) 

2. 2. stupeň - comparatives – používame, keď porovnávame dve veci alebo ľudí 

a používame slovíčko – than – ako. K prídavnému menu prídávame – er alebo more ako 

som Vám to napísala pri stupňovaní. (Prídavné meno je v tvare comparatives). He is older 

than my sister. (On je starší ako moja sestra.), She is better than you. (Ona je lepšia ako 

ty.), This computer is more expensive than yours. (Tento počítač je drahší ako tvoj). 

3. 3. stupeň – superlatives - používame, keď chceme zdôrazniť niečo najväčšie, najkrajšie, 

najlepšie... Pridávame the – est alebo the most. He is the tallest boy in our classroom. (On 

je najvyšší chlapec v našej triede.) Lisa is the most beautiful girl in our classroom. (Lisa je 

najkrajšie dievča v našej triede.) 

 

 

Prečítajte si túto gramatiku aspoň 5-krát, aby ste jej porozumeli. Zatiaľ si to len čítajte 

pozorne. 

Prajem Vám hlavne zdravie a veľa trpezlivosti. 

 

 

 

  


