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Temat: Porównywanie cech różnych osób i rzeczy z zastosowaniem stopnia wyższego 
przymiotników.

str. 81

Dzisiejsza notatka jest dość długa, ale pamiętajcie, że nie trzeba jej przepisywać, można ją 
wydrukować albo po prostu mieć na komputerze w katalogu ‘angielski’. Ważne, żeby zapamiętać 
zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotników. Macie je również wyjaśnione w Waszych 
książkach w formie tabelek.
Gdy już sobie przeczytacie wszystkie informacje, proszę, żebyście zrobili zadania 1 – 4 na 
komputerze i odesłali mi odpowiedzi na mejla.  Czekam na nie do przyszłego piątku. 
DZISIAJ NIE BĘDZIE LEKCJI NA DISCORDZIE Z POWODU KONFERENCJI RADY 
PEDAGOGICZNEJ O GODZINIE 12.00.

1. Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – stopień wyższy

Regularny stopień wyższy przymiotnika można tworzyć na dwa sposoby:

1. Jeżeli przymiotnik jest jednosylabowy, to dodaje się do niego końcówkę „-er”, np.:

old (stary) + er = older (starszy)

cheap (tani) + er = cheaper (tańszy)

2. Jeśli przymiotnik jest dłuższy (ma trzy sylaby lub więcej), to nie dodaje się końcówki, a 
zamiast niej przed przymiotnikiem wstawia się słowo „more” („bardziej”), np.:

fashionable (modny) + more = more fashionable (modniejszy)

expensive (drogi) + more = more expensive (droższy)

3. Jeśli przymiotnik ma dwie sylaby, to zwyczaj językowy lub końcówka charakterystyczna dla 
przymiotnika (np. -ed, -ing, -ful, -less) decydują o tym, czy stopień wyższy tworzy się za pomocą 
końcówki „-er”, czy za pomocą słowa „more”, np.:

quiet (cichy) → quieter (cichszy)

clever (zdolny) → cleverer (zdolniejszy)

ale:

tired (zmęczony )→ more tired (bardziej zmęczony)

useful (użyteczny) → more useful (bardziej użyteczny)

Istnieją przymiotniki, np. „friendly” („przyjazny”), dla których obydwa sposoby tworzenia 
stopnia wyższego są możliwe. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dobrego słownika języka 
angielskiego.

Stopniowanie przymiotników – pisownia w stopniu wyższym

1. Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską „-e”, to w stopniu wyższym otrzymuje tylko 
końcówkę „-r”, np.:

nice + r → nicer



2. Jeżeli dwusylabowy przymiotnik kończy się na „-y” (które w języku angielskim jest spółgłoską), 
to w stopniu wyższym „y” zamienia się w „i”, np.:

early + er → earlier

3. Jeżeli jednosylabowy przymiotnik kończy się na „-y”, to w stopniu wyższym „y” może, ale nie 
musi, zamienić się w „i”, np.:

dry + er → drier ale: shy + er → shyer

4. Jeżeli jednosylabowy przymiotnik kończy się grupą samogłoska + spółgłoska, to w stopniu 
wyższym ostatnią spółgłoskę się podwaja, np.:

big + g + er → bigger

Wyjątki:

grupa składająca się z samogłoski + spółgłoski „w”, np.:

new + er → newer

oraz grupa składająca się z dwóch samogłosek + spółgłoski, np.:

deep + er → deeper

Stopień wyższy przymiotnika – przykłady użycia

Stopień wyższy przymiotników najczęściej wykorzystuje się do porównania dwóch istot, grup lub 
obiektów. W takich porównaniach używa się słówka „than” („niż”, „od”), np.:

Kate is taller than Mike. (Kasia jest wyższa od Michasia.)

My sister is more intelligent than yours… (Moja siostra jest inteligentniejsza niż twoja…)

Gdy zaimek dzierżawczy występuje bez rzeczownika (jak w ostatnim zdaniu), to przybiera on 
formę zaimka przymiotnego (np. „mine”, „yours”).
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