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ППооррііввнняянннняя  ппррииккммееттннииккіівв  
  

Ми постійно порівнюємо характеристики об'єктів між собою. Наприклад, у цьому 
магазині вермішель дешевше, ніж у тому. Бокс – більш небезпечна гра, ніж бадмінтон і 
т.д. Щоб розповісти про те, що один з об'єктів більше, ніж інший (у більшій мірі), має 
певну характеристику, варто використовувати «ступені порівняння прикметників». 
Завдяки їм ми можемо повідомити людей, про те, що, на нашу думку, у цьому магазині 
продається «найдешевша техніка», а тут - «яблука дорожче, ніж там». 
 
Можливо, Ви пам’ятаєте, що всього є два ступеня порівняння прикметників: вищий 
(дорожчий, старше, далі) і найвищий (найдорожчий, найстарший, найвіддаленіший). 
Перш ніж обговорювати процес утворення ступенів порівняння прикметників, Вам слід 
трохи розширити свої знання про характеристики. Всі характеристики англійської мови 
поділяють на дві групи: 
1) короткі, які складаються з 1 складу (simple, old, new); 
2) довгі, які складаються з 2х і більше складів (comfortable, modern, popular). 
Навіщо це знати? Тому що ступені порівняння цих характеристик утворюються по-
різному. Почнемо вивчення ступенів порівняння прикметників з першої групи - коротких 
характеристик, а потім обговоримо особливості утворення ступенів в другої групи - 
довгих характеристик. 
 

Короткі характеристики 
Порівняльний ступінь. 
Якщо Ви хочете розповісти про те, що один з об'єктів більше має певну характеристику, 
то додавайте закінчення «er» до короткої характеристики. Таке закінчення читається як  
/ ә /. Додавання цього закінчення (суфікса) має свої правила й приводить до змін у 
деяких словах: 
1) Якщо слово закінчується на німу (яка не читається в слові) «е», то вона випадає 
перед закінченням «er». Наприклад: nice – nicer (милий - миліше), wide – wider (широкий 
- ширше). 
2) Якщо в характеристиці всього лише один короткий склад, що закінчується на одну 
приголосну, а голосна у ньому читається не так як в алфавіті (по другому типу читання), 
то остання приголосна подвоюється. Це необхідно для збереження читання голосної. 
Наприклад: big – bigger (великий - більше), fat – fatter (товстий - товще), thin – thinner 
(тонкий - тонше). 
3) Якщо слово закінчується на «y» після приголосної, то з буквою «y» відбуваються 
цікаві зміни. Коли ми додаємо закінчення «er», «y» змінюється на «i». Наприклад: dirty – 
dirtier (брудний - брудніше), noisy – noisier (гучний – гучніший).  
 

Зверніть увагу, що порівняльні ступені характеристик, які складаються з 2х складів і 
закінчуються на «y» утворюються по такому ж принципу, як і в коротких 
характеристик. 

 
Найвищий ступінь. 
Якщо Ви хочете розповісти про те, що об'єкт має найвищу характеристику, то додавайте 
закінчення «est» до короткої характеристики. Таке закінчення читається як / ist / 
Додавання цього закінчення (суфікса) приводить до таких же змін у словах, як і 
додавання закінчення «er». 
 
1) Якщо слово закінчується на німу (яка не читається в слові) «е», те вона випадає 
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перед закінченням «est»: nice – the nicest (милий – наймиліший), simple – the simplest 
(простій – найпростіший). 
2) Якщо в характеристиці всього один короткий склад, що закінчується на одну 
приголосну, і голосна у ньому читається не так як в алфавіті (по другому типу читання), 
то остання приголосна подвоюється. Це необхідно для збереження читання голосної: 
big – the biggest (великий – найбільший), fat – the fattest (товстий – найтовстсамий 
товстий). 
3) Якщо слово закінчується на «y» після приголосної, то з літерою «y» відбуваються 
цікаві зміни. Коли ми додаємо закінчення «est», «y» змінюється на «i»: dirty – the dirtiest 
(брудний – самий брудний), noisy – noisiest (гучний – найгучніший). 
 
Зверніть увагу, що перед усіма характеристиками в найвищому ступені завжди стоїть 
означений артикль «the». Напевно, Ви здогадалися чому. Підтверджуємо Ваші здогади: 

функція артикля «the», показувати співрозмовникові, що він знає, про який 
предмет йде мова. А оскільки предмет із характеристикою у найвищому ступені 

може бути тільки один, то використання артикля «the» закономірне, адже співрозмовник 
легко може здогадатися, про який предмет йде мова. 
 
Наприклад: 

 kind - kinder - the kindest 

 low - lower - the lowest 

 pretty- prettier - the prettiest 

 long - longer - the longest 

 big - bigger - the biggest 

 high - higher - the highest 

 dirty - dirtier - the dirtiest 
 

Довгі характеристики 
Порівняльний ступінь. 
Якщо Ви хочете розповісти про те, що один з об'єктів більше має певну характеристику, 
що складається з декількох складів, то ставте перед довгою характеристикою слово 
«more». Наприклад: beautiful - more beautiful (гарний - гарніший), expensive - more 
expensive (дорогий - дорожчий), interesting - more interesting (цікавий - цікавіший). 
 
Найвищий ступінь. 
Якщо Ви хочете розповісти про те, що об'єкт має найвищу характеристику, що 
складається мінімум з двох складів, то ставте перед довгою характеристикою слово 
«the most». Наприклад: beautiful - the most beautiful (гарний - найгарніший), expensive - 
the most expensive (дорогий - найдорожчий), interesting - the most interesting (цікавий - 
найцікавіший). 
 

Виключення! Слова «good», «bad» і «much/ many/ a lot of» мають історичну форму 
утворення порівняльного й найвищого ступенів. 

 

Перша форма Порівняльний ступінь Найвищий ступінь 

good better   / 'betә / the best   / best / 

bad worse   / wɛ:s / the worst   / 'wɛ:st / 

much/many/a lot of more   / mɔ: /  the most   / mәust / 

 
При розповіді про те, що один з об'єктів більше має певну характеристику, 
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використовуйте слово «than» («чим»), що ставиться відразу ж після характеристики в 
порівняльному ступені (nicer; more expensive). 
Наприклад: 

 This books is nicer than that book. 

 This suit is more expensive than that suit. 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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