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Srovnání dvou obrázků 

 

• smyslem je porovnání dvou obrázků, tj. místa, osob, počasí, činností,  

  atmosféry apod. za použití stupňovaných přídavných jmen  

 

  např.: lidé na obrázku A jsou mladší než lidé na obrázku B nebo 

            místnost na obrázku B je zařízena moderněji než místnost na obrázku B 

            nebo největší strom se nachází na obrázku A dole vlevo  

 

• podmínkou zvládnutí tématu je znalost stupňování  přídavných jmen   

  pravidelných i nepravidelných 

 

• dále porovnáváme, co je podobné, stejné a jiné (ähnlich, gleich, anders) 
 

 

 



Stupňování přídavných jmen – 1. část 
 
Existují dva stupně stupňování příd. jmen: komparativ (2.st.) a superlativ (3.st.). 
  
• v komparativu mají všechna přídavná jména koncovku –er   
• v superlativu mají koncovku –(e)st.  
 

Např.: Die Frau ist kleiner als der Mann. 
           Die Schülerin steht in der Mitte. 
 
• mnoho přídavných jmen v komparativu i superlativu získává přehlásku (a/ä, 
o/ö,     
   u/ü). 
 
 
Např.:  alt –    älter –    r,e,s älteste 
            groβ – gröβer – r,e,s gröβte 
            klug – klüger –  r,e,s klügste  
 
• přídavná jména končící na -d, -t, -s, -ß, -sch, -x, -z mají v superlativu 
koncovku –est 
 
Např.: kalt – r,e,s kälteste 
            süβ -  r,e,s süβeste 
 
 

 
 

 

 



Stupňování přídavných jmen – 2. část 
 
V přísudku (po slovesech sein, werden a bleiben) a u příslovcí se tvoří superlativ 
pomocí am  -sten 
 
Např.: Das Kind ist am kleinsten. 
           Wie kommt man am schnellsten zum Flughafen?  
 
 

Nepravidelné stupňování přídavných jmen 

Základní tvar     Komparativ       Superlativ                                        Překlad 

gern                    lieber               am liebsten, der/die/das liebste         rád  

groβ                    größer             am größten, der/die/das größte         veliký 

gut                      besser             am besten,  der/ die/ das beste           dobrý 

hoch                   höher              am höchste,  der/ die/ das höchste     vysoký 

nahe                   näher              am nächsten, der/ die/ das nächste    blízký 

viel                      mehr               am meisten,  der/ die/ das meiste         mnoho 

 

Srovnání 

• dvě stejné věci -  1. stupeň + so….wie:      Er ist so alt wie sie. 

• dvě různé věci -   2. stupeň + als:               Er ist älter als sie. 

 

 

 
 
 



 

Was soll ich sagen? 

Sehe dir diese zwei Bilder an und vergleiche sie. Was ist ähnlich, gleich und anders? 

Folgende Punkte können dir helfen: 

• Platz 

• Einrichtung 

• Personen 

•Dienstleistungen 

• Sonstiges                                          Bild A                                                            Bild B 
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