Stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków
Stopień
Stopień
równy
(Positiv)

Tworzenie
schön – piękny, ładny
billig – tani
schnell – szybki
klein – mały
groß- duży
Pływam tak szybko jak Adam.
……………………………………………………………………
Kraków jest tak samo piękny jak Berlin.
……………………………………………………………………
1.Stopień wyższy tworzymy przez dodanie do stopnia równego
przyrostka –er:

(Komparativ)

Stopień wyższy

przymiotnik + er

Spójnik
so …. wie ….. – tak/ie/a … jak …
ebenso ….wie … tak samo … jak...
genauso …wie… taki/a/e samo.. jak..

als – niż, od ………….

np. schön + er = schöner – piękniejszy/a/e
po „als” zaimek osobowy lub
billig + er = ………………….
rzeczownik
jest
zawsze
w
schnell + er = ………………….
mianowniku ( I przypadek)
klein + er = ………………………..
Moje auto jest szybsze niż twój mercedes.
………………………………………………………………….
Łazienka jest mniejsza niż kuchnia.
…………………………………………………………………..
2. Przymiotniki zakończone na –er i -el tracą „-e” przed
przyrostkiem stopnia wyższego –er:
teuer (drogi) + er = teuerer = teurer (droższy)
dunkler (ciemny) + er = dunkeler = dunkler (ciemniejszy)
sauer (kwaśny) + er = sauerer = saurer (kwaśniejszy)
Komputer jest droższy niż laptop.
………………………………………………………………….
3. Przymiotniki i przysłówki jednosylabowe z samogłoską
tematyczną a, o, u otrzymują zazwyczaj w stopniu wyższym i
najwyższym przegłos (Umlaut) : a→ ä, o→ ö, u→ü, np.:
alt (stary) + er = älter
jung (młody) + er = jünger
stark (silny, mocny) +er = stärker
kurz (krótki) + er = ………………
groß (duży) + er = ………………..
Markus jest straszy ode mnie.
…………………………………………………………………
On jest silniejszy od ciebie.
………………………………………………………………….
1.Stopień najwyższy tworzymy przez dodanie słówka „am” von allen – ze wszystkich,
przed przymiotnikiem i przyrostka –sten:
od wszystkich

(Superlativ)

Stopień najwyższy

am przymiotnik+sten
np. schön → am schönsten
klein→ am kleinsten
Mój pokój jest najmniejszy ze wszystkich.
……………………………………………………………………
2. Jeśli przymiotnik kończy się na –t, -d, -z i na samogłoskę, to
dajemy do tego przymiotnika przyrostek –esten:
am …………….. esten
np. breit (szeroki) → am breitesten
wild (dziki) → am wildesten
kurz (krótki) → am kürzesten
alt (stary) → am ältesten
kalt (zimny) → am kältesten
neu (nowy) – am neuesten

