
Comparatives 

and 

superlatives 
Stopniowanie przymiotników 



Używamy stopnia wyższego, by porównać 

ludzi, rzeczy i miejsca. 

•English is easy. Polish is easier than 
English. 

•Tim is fat. Tom is fatter than Tim. 

•Warszawa is small. Katowice is smaller 
than Warszawa. 



Używamy stopnia najwyższego, by porównać 

więcej niż dwie osoby lub rzeczy. 

•You are the nicest person in our class. 

•Kasia is the tallest girl in our school. 

•Tom is the bravest person in the family. 



Przymiotniki 

krótkie 

Jednosylabowe przymiotniki stopniujemy przez dodanie 
końcówki -er w stopniu wyższym i końcówki -est w stopniu 
najwyższym. 

Przed stopniem najwyższym dodajemy "the". Pamiętamy 
również, że jeśli przymiotnik kończy się na: 

-e, to dodajemy tylko –r/-st; 

spółgłoskę, przed którą jest tylko jedna samogłoska, to 
poddwajamy spółgłoskę przed dodaniem końcówki ; 

-y (po spółgłosce), to –y zamienimy na –i przed dodaniem 
końcówki. 



Przymiotniki 

długie 

W przypadku dłuższych przymiotników zamiast 
końcówki stawiamy słowo "more" przed 
przymiotnikiem w stopniu wyższym oraz "the most" 
przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym. 

Tom's laptop is more expensive than Agata's. 

Grandpa is the most intelligent person in my family. 



Jak tworzymy zdania? 
• By porównać dwóch ludzi/rzeczy, używamy 

stopnia wyższego i słowa "than„. 

• Używamy "as... as" + przymiotnik, by 
powiedzieć, że dwie osoby/rzeczy są równe, 
lub "not as... as" + przymiotnik, by powiedzieć, 
że nie są równe. 

• By porównać osobę/rzecz z pozostałą grupą, 
używamy najwyższej formy. 

• Używamy "too" + przymiotnik i "not enough" + 
przymiotnik, by skrytykować. 

 



Sprawdź się! 
Complete the text with the words below.  

more expensive          closer          bigger          the best          comfortable enough      

 too expensive          cheaper          as comfortable as 

 

 

Well, I often go to the cinema, and here are my three favourites. Multi-Film and 

MacroMovie are two typical multiplex cinemas. MacroMovie is 
1_____________________ to the city centre than the other two cinemas, and it has 
2___________________  screens. They’re huge! But it’s also 
3_____________________ than the other cinemas so I don’t go there so often. The 

tickets are 4_____________________ if you ask me. I like Multi-Film because the seats 

are 5________________________ in Macromovie, but the tickets are 6 

___________________ . But I often choose Chaplin cinema. Maybe the chairs aren’t 7 

________________________ , but I think the quality of sound is 8 _____________ of 

all the cinemas. 
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