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VII. Przymiotnik
(adjective)

  75.Porządek przymiotników

(order of adjectives)

A
Przymiotniki zazwyczaj wystêpuj¹ w nastêpuj¹cej kolejno�ci:

1. przymiotniki okre�laj¹ce rozmiar (big, small...)

2. wiek (new, old, modern...)

3. kszta³t (long, square...)

4. kolor (blue, light, red...)

5. materia³, z którego s¹ wykonane dane rzeczowniki (velvet (aksamit)...)

6. �ród³o pochodzenia (French, Polish...)

7. rodzaj przeznaczenia, cel (walking <stick>, talking <phone>...)

+ RZECZOWNIK

I�ve got a small, new, red, plastic, German mobile phone.

(Mam ma³y, nowy, czerwony, plastikowy, niemiecki telefon komórkowy).

She lives in a spacious, brand-new flat.

(Ona mieszka w przestronnym, ca³kowicie nowym mieszkaniu).

Uwaga: W jêzyku potocznym, mówionym, rzadko u¿ywa siê wiêcej ni¿ dwóch

przymiotników przed rzeczownikiem.

I�ve got a small, new mobile phone. It�s German and it�s made of red plastic.

  76. Stopniowanie przymiotników

(comparison of adjectives)

A
Je�li przymiotnik jest krótki (przymiotniki jednosylabowe i wiêkszo�æ dwusylabo-

wych), to w stopniu wy¿szym dodajemy do niego koñcówkê -er, a w stopniu naj-

wy¿szym koñcówkê -est.
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tall (wysoki) ® taller (wy¿szy) ® (the) tallest (najwy¿szy)

dark (ciemny) ® darker (ciemniejszy) ® (the) darkest (najciemniejszy)

loud (g³o�ny) ® louder (g³o�niejszy) ® (the) loudest (najg³o�niejszy)

clever (m¹dry) ® cleverer (m¹drzejszy) ® (the) cleverest (najm¹drzejszy)

Pamiêtajmy, ¿e dodaj¹c koñcówkê -er lub -est do przymiotników zakoñczonych

pojedyncz¹ samog³osk¹ e, tê samog³oskê opuszczamy.

nice (mi³y) ® nicer ® (the) nicest

Gdy dodajemy koñcówkê -er lub -est do przymiotników zakoñczonych spó³g³osk¹,

poprzedzon¹ pojedyncz¹ samog³osk¹, to tê ostatni¹ spó³g³oskê podwajamy,

big ® bigger ® (the) biggest

Dodaj¹c koñcówkê -er lub -est do przymiotników zakoñczonych na y, y zamieniamy na i,

pretty ® prettier ® (the) prettiest

B
Je�li przymiotnik jest d³ugi (przymiotniki trzy, czterosylabowe oraz niektóre

dwusylabowe), to w stopniu wy¿szym przed przymiotnikiem wstawiamy more, a w

stopniu najwy¿szym wstawiamy most. Stopniuj¹c w dó³ wstawiamy less i the least.

interesting (interesuj¹cy) ® more interesting (bardziej interesuj¹cy)

® (the) most interesting (najbardziej interesuj¹cy)

comfortable (komfortowy) ® more comfortable (bardziej komfortowy)

® (the) most comfortable (najbardziej komfortowy)

comfortable (komfortowy) ® less comfortable (mniej komfortowy)

® (the) least comfortable (najmniej komfortowy)

76a.mp3 d³ugo�æ nagrania: 01:03
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C

Do przymiotników, które stopniuj¹ siê nieregularnie nale¿¹:

good (dobry) ® better (lepszy) ® (the) best (najlepszy)

bad (s³aby, z³y) ® worse (gorszy) ® (the) worst (najgorszy)

far (daleki) ® farther (dalszy) ® (the) farthest (najdalszy)

far (daleki, dodatkowy) ® further ® (the) furthest,

np. further information (dodatkowe, dalsze informacje),

Further to our conversation yesterday, I am writing to...

(W nawi¹zaniu do naszej wczorajszej rozmowy, piszê, aby...)

little (ma³y, ma³o) ® less (mniej) ® (the) least (najmniej)

many/much (wiele/du¿o) ® more (wiêcej) ® (the) most (najwiêcej)

old (gdy okre�lamy starszeñstwo w rodzinie*) ® elder ® (the) eldest,

np. My elder brother (Mój starszy brat).

ale He is older than my sister (Jest starszy od mojej siostry).

*Przy okre�laniu starszeñstwa w rodzinie mog¹ byæ równie¿ zastosowane przy-

miotniki older i oldest.

She is my older/elder sister. My oldest/eldest sister is 27 (years old).

D
Dodatkowe informacje:

1. W jêzyku angielskim stopieñ równy t³umaczymy jako positive, wy¿szy �

comparative, najwy¿szy � superlative.

2. W celu modyfikowania przymiotnika w stopniu wy¿szym mo¿emy zastosowaæ:

much/far (o wiele bardziej/znacznie; w jêzyku nieformalnym równie¿ � a lot/lots),

rather (raczej), a little (trochê), a bit (trochê � w jêzyku nieformalnym), even

(nawet).

He�s much/far younger than me! (On jest o wiele/znacznie m³odszy ode mnie!).

I�m a lot happier. (Jestem znacznie szczê�liwszy).

This bike is a bit more expensive. (Ten rower jest trochê dro¿szy).

His car is even worse than mine. (Jego samochód jest nawet gorszy od mojego).

Many i much czêsto wystêpuj¹ wraz z more. Many more stosujemy, je�li rzeczownik

jest w liczbie mnogiej, much more � je�li w pojedynczej.

many more problems � o wiele wiêcej problemów

much more sugar � o wiele wiêcej cukru

76c.mp3 d³ugo�æ nagrania: 01:09
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3. W celu modyfikowania przymiotnika w stopniu najwy¿szym mo¿emy zastosowaæ:

by far, almost, practically, nearly, easily, very, absolutely (patrz równie¿: emfaza,

pkt 138, podpunkt 2).

She�s by far the most intelligent of us all.

(Ona jest naprawdê/zdecydowanie najbardziej inteligentna z nas wszystkich).

I�m by far the youngest.

(Jestem zdecydowanie najm³odszy).

This is easily the worst car I�ve ever had!

(To zdecydowanie najgorszy samochód, jaki kiedykolwiek mia³em!).

This is absolutely the best opportunity.

(To zdecydowanie najlepsza okazja).

very mo¿e byæ u¿yte przed first, next i last.

This is your very last chance! = This is your absolute last chance!

(To naprawdê twoja ostatnia szansa!).

4. Czêstym b³êdem jest mylenie less i fewer w znaczeniu mniej.

Less stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. less money/sugar/water.

Fewer stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi (w liczbie mnogiej), np. fewer

people/books.

We must try to spend less money (Musimy spróbowaæ wydawaæ mniej pieniêdzy).

There are fewer trains on Sunday (W niedzielê je�dzi mniej poci¹gów).

No fewer than 500 people attended the conference.

(Nie mniej ni¿ 500 osób bra³o udzia³ w konferencji).

Mo¿na spotkaæ siê z u¿yciem less przed rzeczownikami policzalnymi (np. less

problems), lecz takie u¿ycie jest przez wiêkszo�æ autorytetów uwa¿ane za

niepoprawne.

5. Je¿eli przed most nie wstawimy the, to mo¿emy t³umaczyæ most jako very (bardzo).

To u¿ycie jest rzadziej spotykane i brzmi dosyæ formalnie.

It was a most beautiful morning (To by³ piêkny/bardzo ³adny poranek).

6. Je�li przed best nie wstawimy the, wyraz ten bêdzie mia³ znaczenie przys³ówka.

I like biology best (Najbardziej lubiê biologiê).

Tom looks best in that T-shirt. (Tomek wygl¹da najlepiej w tamtej koszulce).

7. Most, g³ównie w amerykañskiej odmianie jêzyka angielskiego, mo¿e oznaczaæ

almost (prawie).

You�ll find him there most every evening about 7 o�clock.

(Znajdziesz go tam prawie ka¿dego wieczora, oko³o 7).

8. Make the most of <sth> oznacza wykorzystaæ <co�> najlepiej jak siê da.

Ü Patrz równie¿: stopniowanie przys³ówków, pkt 99.
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