
STOPIEŃ NAJWYŻSZY PRZYMIOTNIKÓW – THE SUPERLATIVE, CZYLI TO CO JEST NAJ…!  

Aby stworzyć stopień najwyższy przymiotnika wystarczy pamiętać o the „z przodu” danego 

przymiotnika oraz dopisaniu do danego przymiotnika końcówki –est. Ach, gdyby to było takie 

proste… Otóż mamy wyjątki i trzeba pamiętać o kilku zasadach: 

1. przymiotniki jednosylabowe, np. small, tall, dark -> the smallest, the tallest, the darkest 

Widzisz, forma wyrazów nie uległa zmianie. Dopisaliśmy to, o czym pisałam na początku i mamy 

kolejno: najmniejszy, najwyższy, najciemniejszy. 

2. przymiotniki zakończone na –e, nie ma potrzeby dodawania całej końcówki –est. W myśl zasady co 

za dużo, to niezdrowo  dopisujemy tylko –st 

wide –> the widest     najszerszy 

nice -> the nicest         najmilszy 

3. przymiotniki zakończone na –y, tutaj-jak w większości przypadków-redukujemy y->i i dopisujemy 

końcówkę –est, nie zapominamy, przy tym, o the 

tiny – the tiniest     najmniejszy  

pretty -> the prettiest    najładniejszy 

4. przymiotniki, które dublują spółgłoskę, mam na myśli te jednosylabowe zakończone na: 

spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, np.  

big -> the biggest       największy 

hot -> the hottest       najgorętszy 

5. przymiotniki nieregularne – wasze ulubione (kiedy stopniujecie umyślnie źle, żeby mnie 

„rozweselić” ) 

good -> the best                najlepszy 

bad -> the worst                najgorszy 

far -> the furthest/farthest     najdalszy 

6. przymiotniki wielosylabowe the most + przymiotnik w formie podstawowej 

beautiful –> the most beautiful          najpiękniejszy 

dangerous –> the most dangerous    najbardziej niebezpieczny 

exciting –> the most exciting     najbardziej ekscytujący 

 

 



Przykłady: 

My sister is the smartest person in a class. Moja siostra jest najmądrzejsza w klasie.  

Nina is the prettiest girl I know. Nina to najładniejsza dziewczyna jaką znam.  

My parents are the best people in the world. Moi rodzice są najlepszymi ludźmi na świecie.  

Cheetahs are the fastest animals in the world. Gepardy są najszybszymi zwierzętami na świecie. 

The Porshe is one of the most expensive cars. Porshe to jeden z najdroższych samochodów. 

Pamiętaj! 

Tworząc stopień najwyższy przymiotnika zapominasz o than, które pojawia się przy porównaniach. 

Tutaj możesz potrzebować: 

in the world – na świecie 

of all – ze wszystkich  

in school – w szkole 

in my family – w mojej rodzinie 

in my country – w moim kraju 

one of the – jeden z … 

itp. ponieważ podajemy określenia naj... dla danej grupy. 

Coś dla ciekawskich… 

Przy okazji stopniowania warto wspomnieć o konstrukcji as…as: 

as…as… tak samo…jak…stosujemy przy porównaniu, ale mamy wówczas formę podstawową 

przymiotnika. 

Spójrz: Dogs are as cute as cats. Psy są tak samo urocze jak koty. 

             Paris is as expensive as London. Paryż jest tak samo drogi jak Londyn.  

             Girls are as intelligent as boys. Dziewczynki są tak samo inteligentne jak chłopcy.  

To chyba tyle mojego tłumaczenia… jeżeli masz wątpliwości pisz do mnie 

(wicedyrektor@sp1swidnica.pl), przed Tobą kilka stron zadań (niełatwych), nie musisz robić 

wszystkiego od razu. Podziel pracę na mniejsze partie  Jeżeli nie zrozumiesz, wyjaśnię jeszcze raz na 

zajęciach, ale pamiętaj - Never give up!  

                                                                                                                                           Take care! 

                                                                                                                                              K.L. 

mailto:wicedyrektor@sp1swidnica.pl

