
33 Stopniowanie przymiotników - stopień wyższy  

 
 
 Przymiotniki podlegają stopniowaniu na stopień wyższy oraz najwyższy. 

 Stopień wyższy przymiotnika stosujemy do porównania cech dwóch lub więcej 

 osób lub rzeczy. 
 Stopień wyższy przymiotników ‘krótkich’ tworzymy dodając do nich  

 końcówkę ‘-er’. 
  
                              old   -   stary   �   older   -   starszy 

                              young   -   młody   �   younger   -   młodszy 

                              cold   -   zimny   �   colder   -   zimniejszy 
 
 Jeżeli przed końcówką ‘-er’ znajduje się spółgłoska, którą poprzedza  

 samogłoska, wówczas spółgłoska ta ulega podwojeniu. 
 
                              fat  -  gruby   �   fatter   -   grubszy 

                              big   -   duży   �   bigger   -   większy 

                              hot   -   gorący   �   hotter   -   bardziej gorący 
 
 Jeżeli ostatnią literą przymiotnika jest spółgłoska ‘y’, po dodaniu końcówki ‘-er’  
 zmienia się ona w samogłoskę ‘i’. 
 
                             pretty   -   ładny   -   prettier   -   ładniejszy 

                             dirty   -   brudny   -   dirtier   -   bardziej brudny 

                             lazy   -   leniwy   -   lazier   -   bardziej leniwy 
 

Przyimek  ‘than’ 

 
 Aby porównać cechy osób lub rzeczy stosujemy przyimek ‘than’ - ‘niż, od’. 
 
                     Tom is taller than Adam.  -  Tom jest wyższy od Adama. 

                     Mike is older than Jack.   -   Mike jest starszy niż Jack. 
 

Stopień wyższy przymiotników nieregularnych 

 
 Przymiotniki ‘good’ oraz ‘bad’ stopniujemy nieregularnie. 
 
                                    good  -   dobry   �  better   -   lepszy 

                                    bad   -   zły   �   worse   -   gorszy 
 
 



I.  Napisz stopień wyższy przymiotników. 
 
young ........................ new ........................ lazy ........................ 

big ........................ pretty ........................ small ........................ 

cold ........................ hot ........................ good ........................ 

old ........................ fat ........................ clever ........................ 

high ........................ dirty ........................ bad ........................ 

 
II.  Wpisz stopień wyższy przymiotnika. 
 
  1.  Adam is  .............................. (tall)  than Frank. 

  2.  My sister is  ..............................  (young)  than you. 

  3.  Mr Yellow is  .............................. (nice)  than Mr Black. 

  4.  My bicycle is  .............................. (new)  than your bicycle. 

  5.  Jack is  ..............................  (short)  than Harry. 

 
III. Napisz porównania, stosując stopień wyższy przymiotnika oraz ‘than’. 
 
  1.  Eric  ............................................................  Robert. (clever) 

  2.  My cake   ............................................................  your cake. (good) 

  3.  Tom  ............................................................  his brother. (fat) 

  4.  This book  ............................................................  that book. (bad) 

  5.  Becky  ............................................................  Sandra. (pretty) 

 
IV. Napisz porównania osób i rzeczy na obrazkach. 
 
                                     big  /  small 

     

The bear is  ....................  than the  
 mouse. 

The mouse is  ....................  than the 
 bear. 

 
                                      young  /  old 

       

The man is  ....................  than the 
 woman. 

The woman is  ....................  than the 
 man. 

 
                                      fast  /  slow  

         

The plane is  ....................  than the 
 ship.  

The ship is  ...................  than the plane. 

 


