
7 Klasse „Meine Deutschtour” C.Świebocka 
Treści zapisane szarą kursywą NIE PRZEPISUJEMY DO ZESZYTU! 

                                                                          die 45 Stunde                                                  den 30.März   

Thema: Wer ist am besten? – Kto jest najlepszy?  

 

Wprowadzenie do tematu 
Dzisiaj poznasz zasady stopniowania przymiotników i przysłówków. 
 
Przepisz do zeszytu: 
Stopniowanie przymiotników i przysłówków 
Przymiotniki i przysłówki stopniują się w języku niemieckim według tych samych reguł.  

Podobnie jak w języku polskim czy angielskim, w niemieckim też są 3 stopnie: 
 stopień równy (Positiv), 
 stopień wyższy (Komparativ), 
 stopień najwyższy (Superlativ). 

Stopień równy to ten, który poznajemy już na samym początku nauki. Przymiotniki nie mają końcówek 
poza tych pasujących do rodzaju gramatycznego, przysłówki też stoją bez żadnych końcówek, te są 
przecież nieodmienne. W stopniu równym używane są spójniki: so…wie ? tak…jak, genauso…wie ? 
dokładnie tak…jak, ebenso…wie ? tak samo…jak. 
 
Stopień wyższy przymiotników i przysłówków tworzymy przede wszystkim poprzez dodanie 
końcówki ?er, np.: schnell ? schneller, interessant ? interessanter, breit ? breiter etc. Przymiotniki 
i przysłówki jednosylabowe otrzymują dodatkowo przegłos, jeżeli samogłoska tworząca tę sylabę to a, 
np.: alt ? älter, jung ? jünger etc.  
 
Przegłos dodawany jest też w stopniu najwyższym. Jeżeli przymiotnik lub przysłówek kończy się 
na ?el lub ?er, wtedy z tej końcówki w stopniu wyższym znika -e-, np.: dunkel ? dunkler, teuer ? teurer. 
W stopniu najwyższym to -e- wraca na swoje miejsce. W stopniu wyższym używany jest spójnik als ? niż. 
 
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy 
gut - dobry besser - lepszy am besten - najlepszy 
gern - chętnie lieber - chętniej am liebsten - najchętniej 
viel - dużo mehr – więcej  am meisten - najwięcej 
hoch - wysoki  hӧher  - wyższy am hӧchsten - najwyższy 
 
Dodatkowo możesz zapoznać się z zasadami zaprezentowanymi w wideo: 

FILM – STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW 

 
Utrwalenie 
 
Rozwiąż i zapisz do zeszytu zadanie 4 i  5 ze strony 108: 

Dodatkowe ćwiczenie, które pomoże ci utrwalić poznany materiał: 

https://learningapps.org/watch?v=pt9b256y216 

Podsumowanie 
 
Rozwiąż ponownie zadanie 5, tym razem w aplikacji Wordwall. Podaj swoje imię i klasę. Dzięki 
temu sprawdzisz poprawność wykonanego przez ciebie zadania.  Termin wykonania zadania 
31.03.2020 – godz. 8:00. 

https://wordwall.net/play/1116/916/720 
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