
• Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_10 

• Název materiálu: Stupňování přídavných jmen - gramatická cvičení  

• Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory  

• Anotace:    Stupňování přídavných jmen je v angličtině běžně používaný gramatický jev. Prezentace slouží k výkladu a k procvičování 
stupňování. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. 

• Očekávaný výstup: Žák dovede stupňovat pravidelná i nepravidelná přídavná jména a používat je ve srovnávacích větách.  

• Klíčová slova:  Stupňování přídavných  jmen, srovnávací věty   

• Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu a k procvičování stupňování přídavných jmen. Prezentace může být rozeslána žákům 
elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. 

• Obor: tříleté učební obory    

• Ročník: 2.   

• Autor:  Ing. Petr Kašpar 

• Zpracováno dne: 10. 3. 2013 
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Stupňování přídavných jmen – gramatická 

cvičení 



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Utvořte 2.stupeň následujících přídavných jmen a přeložte do 

češtiny: 

 fat 

 elegant 

 popular 

 nice 

 cheap 

 good 

 important 

 slim 

 tidy 

 bad 

 busy  



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Správné řešení: 

 fat – fatter - tlustší 

 elegant – more elegant - elegantnější 

 popular – more popular - oblíbenější 

 nice – nicer - hezčí 

 cheap – cheaper – lacinější 

 good – better - lepší 

 important – more important - důležitější 

 slim – slimmer - štíhlejší 

 tidy  - tidier - uklizenější  

 bad – worse - horší 

 busy – busier - rušnější 
 



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Utvořte 3.stupeň následujících přídavných jmen a přeložte do 

češtiny: 

 fat 

 elegant 

 popular 

 nice 

 cheap 

 good 

 important 

 slim 

 tidy 

 bad 

 busy  
 



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Správné řešení: 

 fat – the fattest - nejtlustší 

 elegant – the most elegant - nejelegantnější 

 popular – the most popular - nejoblíbenější 

 nice – the nicest - nejhezčí 

 cheap – the cheapest – nejlacinější 

 good – the best - nejlepší 

 important – the most important - nejdůležitější 

 slim – the slimmest - nejštíhlejší 

 tidy  - the tidiest - nejuklizenější  

 bad – the worst - nejhorší 

 busy – the busiest - nejrušnější 
 



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Doplňte správný tvar přídavného jména: 

 1) It is very (interesting). 

 2) Tom is (old) than Susan. 

 3) Ann is (tall) in the class. 

 4) Peter is as (happy) as Mary. 

 5) They are very (pretty). 

 6) This book is (expensive) than the second 
 book. 

 7) Our school is (large) in the town. 

 8) Lesson 2 is (short) than lesson 3. 

                                                                      



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Správné řešení 

  1) It is very interesting. 

 2) Tom is older than Susan. 

 3) Ann is the tallest in the class. 

 4) Peter is as happy as Mary. 

 5) They are very pretty. 

 6) This book is more expensive than the second 
 book. 

 7) Our school is the largest in the town. 

 8) Lesson 2 is shorter than lesson 3. 

                                                                      



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
Přeložte: 

1) To je nejhloupější nápad. 

2) Moje sestra je nejmladší z rodiny. 

3) Toto auto je lepší a levnější. 

4) Honza je nejhorší student ve třídě. 

5) Já jsem štíhlejší než ty. 

6) Oni jsou velmi bohatí. 

7) My máme větší zahradu než soused. 

8) Můj děda je nejstarší člověk ve vesnici. 



Stupňování přídavných jmen – 

gramatická cvičení 
 Správné řešení: 

1) It is the most stupid idea. 

2) My sister is the youngest from the family. 

3) This car is better and cheaper. 

4) John is the worst student in the class. 

5) I am slimmer than you. 

6) They are very rich. 

7) We have larger garden than our neighbour. 

8) My grandfather is the oldest man in the village. 

 


