
* w tym temacie zapoznasz się z zasadami stopniowania przymiotników i przysłówków 
 

 
 

Lektion 
Thema: Wer ist am besten? 

 

Wer ist am besten? – Kto jest najlepszy?  

 

1. W języku niemieckim tak jak w języku polskim mamy trzy stopnie: 

a) stopień równy – der Positiv 
b) stopień wyższy – der Komparativ 
c) stopień najwyższy – der Superlativ 

2. Stopniowania przymiotników i przysłówków: 

a) stopniowanie regularne 

 

 schnell - szybko klein - mały schön  – piękny  
Positiv schnell klein schön 
Komparativ scheller kleiner schöner 
Superlativ am schnellsten am kleinsten am schönsten 

 

* stopień wyższy (Komparativ) tworzy się poprzez dodanie do wyrazu końcówki „-er”  

* stopień najwyższy (Superlativ) – przed wyrazem wstawiamy „am”, a do wyrazu dodajemy końcówkę               

„-sten” 

 

b) stopniowanie przymiotników i przysłówków kończących się na „-el” 

* w stopniu wyższym (Komparativ) wypada „-e” 

 dunkel – ciemny  edel – szlachetny  
Positiv dunkel edel 
Komparativ  dunkler edler 
Superlativ am dunkelsten am edelsten 

 

 

c) stopniowanie przymiotników i przysłówków kończących się na „-er” 

* jeżeli wyraz kończy się na „-er” i przed tym „-er” jest samogłoska (a,e,i,o,u), to w stopniu wyższym 

wypada „e” 

 teuer – drogi    sauer – kwaśny   
Positiv teuer sauer 
Komparativ  teurer saurer 
Superlativ am teuersten am sauersten 

 

ALE w wyrazach jak na przykład „lecker” czy „sauber” „-e” nie wypada, ponieważ przed „-er” nie ma 

samogłoski 

 lecker – smaczny  sauber – czysty 
Positiv lecker sauber 
Komparativ  leckerer sauberer 
Superlativ am leckersten am saubersten 

  

 

 

 



d) stopniowanie przymiotników i przysłówków jednosylabowych 

* wyrazy otrzymują przegłos/ umlaut (ä,ö,ü) w stopniu wyższym i najwyższym 

 klug – mądry     jung – młody  
Positiv klug jung 
Komparativ  klüger jünger 
Superlativ am klügsten am jüngsten 

 

e) stopniowanie przymiotników i przysłówków kończących się na „d“, „t“, „s“, „ß“, „x“, „z“ 

* te wyrazy w stopniu najwyższym dostają bonusowe „-e” – inaczej trudno byłoby je wymówić 

 leicht – łatwe   alt – stary   
Positiv leicht alt 
Komparativ  leichter älter 
Superlativ am leichtesten am ältesten 

 

UWAGA 

Przymiotnik „groß” jest wyjątkiem. Pomimo, że kończy się na „-ß” nie dostaje dodatkowego „-e” w stopniu 

najwyższym: groß – größer – am größten 

f) stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków 

chętnie:        gern   –    lieber      –      am liebsten 
dobry/a:        gut      –    besser     –     am besten 
duży/a/o:        viel     –    mehr       –     am meisten 
wysoki/a/o:     hoch  –    höher      –     am höchsten 
bliski/a:        nah     –    näher      –     am nächsten 

 


