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Pracovní list se zaměřuje na gramatické struktury stupňování přídavných jmen a 

příslovcí. Pracovní list je rozdělen do dvou částí. V první části je vysvětlena 

teorie/ tvorba těchto gramatických struktur a ve druhé části jsou tyto gramatické 

struktury procvičeny a upevněny. 

 

GRAMMATIK: KOMPARATION DER ADJEKTIVE UND ADVERBIEN - Arbeitsblatt 

THEORIE 

Stupňování příslovcí: 

1. stupeň: základní tvar 

2.stupeň: 1. stupeň + -er 

3. stupeň: am 1. stupeň + -(e)sten 

Jednoslabičná příslovce se samohláskou A,O,U: ve 2. a 3. stupni přehláska: stark,stärker,am 

stärksten/warm,wärmer,am wärmsten (der/die/das wärmste) 

Příslovce zakončená na –d,-t,-z,-sch,-s,-ss,-x: ve 3. stupni –esten: nett,netter,am nettesten 

Příslovce končící na dvojhlásku AU, EU nebo H (předcházíli samohláska): ve 3. stupni –sten nebo 

–esten: früh,früher,früh(e)sten 

Příslove končící na –er (předcházíli dvojhláska AU,EU) a –el: ve 2. stupni vynecháme -e: 

dunkel,dunkler,am dunkelsten 

Srovnání: 

1. stupeň: stejná míra: so – wie/genauso – wie 

2. stupeň: různá míra: als = než 

3. stupeň: nejvyšší míra: von (allen) = ze (všech) 

Stupňování přídavných jmen: 

Vyjadřujeme jím různou míru vlastností, kterou pojmenovávají. Můžeme je stupňovat jak v 

přísudku (kdy doplňují sloveso a jsou nesklonná), tak v přívlastku (kdy doplňují podstatná jména a 

skloňují se).  

1. stupeň: základní tvar 

2. stupeň: 1. stupeň + -er 

3. stupeň: der/die/das 1. stupeň + -(e)ste: schnell, schneller, der/die/das schnellste 

Tvary 2. stupně se používají jak v přísudku, tak i v přívlastku: Das Auto ist neu./Es ist ein neues 

Auto. 

Ve 3. stupni se tvary am + -(e)sten používají výhradně v přísudku: Das Auto ist am neuesten.  

Pro tvary typu der/die/das + -(e)ste je typické užití v přísudku: Das Auto ist das neueste. 
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ÜBUNG 

1. Ergänze die Tabelle: 

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV 

gut   

neu   

schlecht   

teuer   

dunkel   

attraktiv   

bekannt   

gross   

klein   

alt   

hoch   

schön   

beliebt   

viel   

lieb   

kurz   

eng   

dicht   

weit   

nah   

 

2. Bilde Sätze mit den Bildern und Wörtern im Positiv, Komparativ und Superlativ: 

Všechny níže použité obrázky jsou použity z Microsoft Office Word 2007. 

Ball, gross 

Taschenrechner, schnell 

Hantel, schwer 
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Bett, bequem 

Buch, teuer 

Lampe, modern 

Haus, altmodisch 

Hamster, dick und klein 

Küche, neu 
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Tisch, schön 

 

3. Übersetze diese Sätze:  

 

 Kdo je nejznámější herec na světě? 

 Jsi větší než tvoje sestra? 

 Jsem nejchytřejší ze všech. 

 Kdo je ve vaší třídě nejpomalejší? 

 Ta zelená budova je vyšší než ta červená budova tady vpředu. 

 Kdo má nejmodernější mobil u tebe v rodině? 

 Které auto je nejširší? 

 Které zvíře je nejrychlejší? 

 Která ulice je nejkratší? 

 Kdo je tlustý, kdo tlustější a kdo nejtlustější ze všech? 

 

 


