Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary
Autor: Soňa Novotná
Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_NĚMECKÝ JAZYK_P1
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
Tematická oblast: NĚMECKÝ JAZYK PRO MATURITNÍ OBORY
Datum tvorby: 28. 3. 2013
Datum ověření: 17.4. 2013
Klíčové slovo: Stupňování přídavných jmen a příslovcí – výklad, procvičování
Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání a
pro žáky 2. ročníku oboru Stavebnictví, slouží v výkladu a procvičování dané látky. Žáci se
seznámí s výukovým materiálem na téma stupňování přídavných jmen a příslovcí.

VÝKLAD
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
(Komparation der Adjektive und der Adverbien)

I. Stupňování přídavných jmen
(Komparation der Adjektive)
V němčině rozlišujeme při stupňování přídavných jmen 3 stupně:
1. stupeň (der Positiv): alt = starý
V přísudku je tvar příd. jména stejný pro všechny tři rody: Der Mann/Die Frau/Das
Mädchen ist klug. Ten muž je chytrý./Ta žena je chytrá./To děvče je chytré.
V přívlastku má příd. jméno koncovky - viz. skloňování příd. jmen po členu určitém,
neurčitém a nulovém.
2. stupeň (der Komparativ): älter = starší
Tvoří se z přídavného jména z 1. stupně připojením -er. U většiny 1-slabičných
přídavných jmen dochází k přehlasování kmenových samohlásek a, o, u.
(Výjimka: gesund - 2. stupeň gesünder)
3. stupeň (der Superlativ): der älteste = nejstarší
Vzniká z 1. stupně připojením -ste a případně přehlásky. Tomuto tvaru předchází vždy
člen určitý: der, die, das; die.
Přídavná jména (příslovce) zakončená na -t, -d, sykavku nebo samohlásku tvoří 3.
stupeň příponou -este: alt - der älteste, neu - der neueste.
Příklady:

klein (malý) - kleiner (menší) - der kleinste (nejmenší)
süß (sladký) - süßer (sladší) - der süßeste (nejsladší)

Poznámka: U přídavných jmen zakončených na -er, -el se ve 2. a 3. stupni vynechává
kmenové -e:
teuer - teurer - am teuersten
dunkel - dunkler - am dunkelsten
Skloňování stupňovaných přídavných jmen
(Deklination der gesteigertenAdjektive im Singular)
Přídavná jména ve 2. a 3. stupni skloňujeme stejně jako v základním tvaru:
1. stupeň (základní tvar)

2. stupeň

3. stupeň

1. pád

das kalte Wetter

das kältere Wetter

das kälteste Wetter

2. pád

des kalten Wetters

des kälteren Wetters

des kältesten Wetters

3. pád

dem kalten Wetter

dem kälteren Wetter

dem kältesten Wetter

4. pád

das kalte Wetter

das kältere Wetter

das kälteste Wetter

Srovnávání (Der Vergleich)
1. stupeň - používáme nejčastěji částice

wie (jako)
genauso/so (zrovna tak/tak)
Při srovnávání stejných jevů, např.: Jana ist so alt wie Petr. Jana je tak stará jako Petr.

2. stupeň - používáme nejčastěji částice

als (než)
viel (mnohem)
Při srovnávání různých jevů, např.: Petr ist älter als Karin. Petr je starší než Karin.

3. stupeň - používáme nejčastěji spojení s aller-, např.: allerklügste (nejchytřejší),
allerschönste (nejkrásnější)...atd.
II. Stupňování příslovcí
(Komparation der Adverbien)
1. stupeň - schön = krásně
2. stupeň - schöner = krásněji
Tvoří se koncovkou -er a u 1-slabičných příslovcí (je-li to možné) přehláskou
kmenové samohlásky.
3. stupeň - am schönsten = nejkrásněji
Je tvořen předložkou am a koncovkou -(e)sten, případně přehláskou kmenové
samohlásky.
Příklady:

spät (pozdě) - später (později) - am spätesten (nejpozději)
hübsch (pěkně) - hübscher (pěkněji) - am hübschesten (nejpěkněji)
Nepravidelné stupňování (Unregelmäßige Komparation)

Některá přídavná jména a příslovce mají nepravidelné stupňování, např.:
dobrý (dobře):

gut - besser - der beste (am besten)

mnohý (hodně):

viel - mehr - der meiste (am meisten)

blízký (blízko):

nah - näher - der nächste (am nächsten)

vysoký (vysoko):

hoch - höher - der höchste (am höchsten)

velký:

groß - größer - der größte (am größten)

rád:

gern - lieber - am liebsten

často:

oft - häufiger - am häufigsten

brzo:

bald - eher (früher) - am ehesten (am frühesten)

PROCVIČOVÁNÍ
(Übungen)
1. Přeložte věty do němčiny.
a) Vaří tak dobře jako já.
b) Vaří lépe než já.
c) Ona vaří nejlépe.
d) Trabant je starší než Ferrari.
e) Tvé auto je lepší než můj vůz.
f) Běhám nejrychleji ze všech.
g) Jeho telefonní účet je tak vysoký jako můj.
h) Zaplatí Petr více než já?
i) Kdo z nás je nejrychlejší?
j) Sabina je teď mnohem hubenější než dřív.
2. Doplň do tabulky 2. a 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí.
1. stupeň
spät
neu
fein
jung
stark

2. stupeň

3. stupeň

KLÍČ
(Lösungen)
1. Přeložte věty do němčiny.
k) Vaří tak dobře jako já. Sie kocht so gut wie ich.
l) Vaří lépe než já. Sie kocht besser als ich.
m) Ona vaří nejlépe. Sie kocht am besten.
n) Trabant je starší než Ferrari. Der Trabant ist älter als der Ferrari.
o) Tvé auto je lepší než můj vůz. Dein Auto ist besser als mein Wagen.
p) Běhám nejrychleji ze všech. Ich laufe am schnellsten von allen.
q) Jeho účet je tak vysoký jako můj. Seine Rechnung ist so hoch wie meine.
r) Zaplatí Petr více než já? Bezahlt Petr mehr als ich?
s) Kdo z nás je nejrychlejší? Wer ist der schnellste von uns?
t) Sabina je teď mnohem hubenější než dřív. Sabine ist jetzt viel dünner als früher.
2. Doplň do tabulky 2. a 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí.
1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

spät

später

am spätesten

neu

neuer

am neuesten

fein

feiner

am feinsten

jung

jünger

am jüngsten

stark

stärker

am stärksten

Besser spät als nie.
Besser einmal als nie.
Besser wenig als nichts.
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