
12.7.1. STOPTEN WYZSZY (PROSTY)

STOPIEN ROWNY CO ZMIENIAMY / DODAJEMY? sToP|EŃ wYŹszY PRosTY
Większość przymioinikóW:
uBmepecHLrii, uBmepecHae,
u H mep ecH oe, u H m e pecH br e

usuwamy końcóWkę Gb|n;-a9; .oe|
-bre) i do tematu przymiotnika
dodajemy: -ee Gen)

uHTepócHee ixHrepćcHei)

Plzymiotniki, których temat kończy
s|ę na Ę A' K' i' cTt x:

Mo,adói

KpyInói|
npocmói
mtixud

usuwamy końcówkę Guń; .a'; -oe;
.oń itd'), a następnie zamieniamy:

AopÓxe

Ińue

Większość przymiotników:
dopoeóń

no + przymioinik w stopniu
wyzszym prcstym n06b|cTpóe

uWAGA! stopień wyższy prosty jest taki sam dla przymiotników r. męstiego, :eńi*iego i nijakiego
(natomiast stopień najwyźszy prosty już nie!).



6nń3kfii, 6nń3Ka9, 6nla3Koe
60'lbUróń, 6onbuJe9, 6onbuJÓe
Bbicó(!4ń, Bblcoxa9' Bblco(oe
rny6óxuń, rny6óKa', my6ókoe
AanćKni '  Aanó(a9' AaneKoe
Aón|xń' AÓn|a9' AÓnroe
KopóTKnń' xopóTKa9, (opóTKoe
NióneH5K ń '  MóneHbKa9,  MźneHbKoe
Hń3Kni. Hi,tsKafl , Hń3Koe
nnoxóń, nnoxói, nnoxóe
nó3AHnń. nó3AH99'  nó3AHee
póAxuń, póAXa' '  póA(oe
cnóAKl4ń' cnaAka9, cflaAKoe
TóHKI'4ń' TÓH{a'' TÓHxoe
FKxń'  FKa9, y3Koe
xopóuJuń' xopóU]a9' xopÓu']ee

6nńxe
6ón6uryń / 6Ó'lbue

InY6xe

MćHbuJl4ń / MćH6ule

xixe

Yxe
niLrue
UJńpetl]l'4pók'łń, ujupÓKa9, tl]l'4pÓKoe

l2.7.2. FoRMY NIEREGULARNE I FoRMY. KTÓRE TRZEBA ZAPAMlĘTAc

l 2.7.3. sToP|EŃ WYŹszY (zŁozoNY)

STOPIEN ROWNY CO DODAJEMY? sToP|EŃ WYŹszY zŁożoNY

Większośó przymiotnIkÓw:
ct1nhH b] i' c,nbH a9' cónLHoe,

6óne€' MóHee + przymiotn!k w
formie stopnia rownego

6ónee / MćHee cifil'HB|14'
c /nbHa9 '  cźn6Hoe '  cńnbHb|e



l 2.7.4' STRUKTuRY PoRÓWNAWczE

STRUKTURA PRzYKŁAD
Wyfszy tlopień przym'ot1i(a + .{eM + mianownik Órot pou aśrure' vervr tor'
stopień wyższy złożony (6ónee/MóHee + przymiotnik)
+ qeM + mianownik

ÓToTAoM 6ónee/MćHee BHcók i. t{eM ToT'

HaMHó.o / ropó3Ao + Wyższy stopień przymiotnika + L]ćpHaq MaL] lńHa ropó3Ao Aopóxe,  .{eM 6ćna' '

Wyższy stop eń przynrio1n ka + dopełniacz L]ÓpHa'  Ma| lJńHa Aopóxe 6ć,|o i '
Ha + biernik + wyższy stopień ptzymiotn ka Moń cecTpó Ha Tpn róAa ctźpl|'le MeHń'

l 2.7.5. sToP|EŃ NAJWYżSZY (PRosTY)

sToPlEŃ RówNY CO ZMIENIAlIY/DODAJEMY? sToP|EŃ NAJWYżSZY PRosTY
Przymiotniki '  których temat kończy

cmpó2ui (cmpóea9' cnpófae,

6!1 li 3 Ru i (6n fu K a r, 6n th koe,

xpómxu l) (Kpóm ka9' KpómKoe,

mixui (mńxa,' m]jxoe' mi1xue)

r nax+a iU J+końc óWka
3Knax+a i u+końc óWka
K na .{ + aiu + końcóWka
xna r l l+a i u+końc óWka

cTpoxóńuJłń (cTpoxóill]a',
cTpoxóńuJee' cTpoxóńUr'4e)
6nłxó iuJM ń (6n'1xóńu]a9,
6fl |4XóńuJee' 6nuxóiU]ue)
KpaTqóiul|4li (kpaT9óiU]ac'
{paTvźńUree,  XpaT!óńUJ e)
J /'U.!źi|ulń (I |Auói||Jaą,
TxL|óiUJee, T14uJźitUue)

Więksf ość przymiotników:
cinbHt tlj (c0!1bHa9, ctj,BHoe,

temat +.eiu + końcóWka cłnbHóńuJui  (cf i  nbNóńUra9,
c14J']bHólŹuJee, c|.nbHćiuJye)

W ększośc przymiotników:
cunbH h]i (cÓnbHaE, c!j!1bHoe'

Hax +temat +-eńr! + końcówka

Ha c!4nbHel'4L!ee' Hal1c nbHóiUJxe)



l 2'7'6. sToP|EŃ NAJwYższY (zŁożoNY)

PRZYMIOTNIK CO DODAJEMY? sToP|EN NAJWYzszY zŁozoNY
Większość przymiotników:
cin hHb! i (c0nbHaF, cAnbHoe,

cóMHi  cńnEHHń (cóMa9 cńnbHag,  cóMoe
cń ' lbHoe '  cóMb|e  c inbHHe)

Większość przymiotnikóW:
c i, }'H b] i (c ńn bH a 9, c Ón b H oe'

Ha}{6ónee Hah6ó^ee c lj 11 L H bl i (C i j] bH a E, ctn b H oe'

HauMćHee c lj, ]. H bt tj (c ń n ],H a E, cin b H o e'

Wyższy stopień przymiotnika:

.  Fotma c l4nBHće ies l ]ednakowd d|a p lzymioLnikow l '  r ręsk iego'  żeńsk 'ego i  n jak|ego'


