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Steigerung der Adjektive -   
Збільшення прикметників 

• Adjektive können gesteigert werden. Dabei gibt es drei 
Steigerungsstufen:


- Прикметники можна збільшити. Існує три рівні зростання:
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Positiv (= Grundstufe): schnell, laut …

Komparativ (= Vergleichsstufe): 	 schneller, lauter …  

Superlativ (= Höchststufe: 	 	 schnellste, lauteste…  

Позитивний (= базовий рівень):         швидкий, 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 гучний ...

Порівняльний (= рівень порівняння): швидше, 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 голосніше ... 

Чудовий (= максимальний рівень:     найшвидший, 

найгучніший...
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• Beim Komparativ vergleicht man zwei Personen oder Sachen 
miteinander und zeigt den Unterschied zwischen diesen an.


- Для порівняння, ви порівнюєте двох людей або речі один з 
одним і показуєте різницю між ними.


• Beim Superlativ vergleicht man mindestens drei oder mehr Personen 
oder Sachen und benennt die davon die einmalig höchste Stufe.


- У чудових випадках ви порівнюєте принаймні трьох або більше 
людей або речей і називаєте їх найвищим рівнем один раз.


• Wenn die Steigerungsform eines Adjektivs vor einem Nomen steht, 
spricht man auch von einem attributiven Gebrauch des Adjektivs. 


- Якщо збільшення форми прикметника передує іменнику, то 
також йдеться про атрибуційне використання прикметника.


•  Bezieht sich die Steigerungsform des Adjektivs auf ein Verb im Satz, 
sprechen wir von einer adverbiellen Verwendung des Adjektivs. 


- Якщо приріст форми прикметника відноситься до дієслова в 
реченні, ми говоримо про прислівник використання 
прикметника.
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Der  Positiv - Позитивний   

• Die positive Form ist die Grundstufe des Adjektivs. 
- Позитивна форма є основною стадією прикметника.


• Das Positiv verwenden wir beispielsweise bei Vergleichen.

- Ми використовуємо позитивне, наприклад, в порівнянні.
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1. Peter rechnet genau so 
langsam wie seine Schwester.


2. Der Hügel ist halb so hoch wie 
der Berg.


3. Das Motorrad ist fast so laut 
wie der Rennwagen.


4. Das Motorboot ist doppelt so 
groß wie das Segelboot.


5. Mein Fahrrad ist nicht so teuer 
wie dein Fünfgang-Rad.


6. Im Herbst ist es genau so warm 
wie im Frühling.


1. Петро розраховує так само 
повільно, як і його сестра.


2. Пагорб вдвічі вищий за 
гору.


3. Мотоцикл майже такий же 
гучний, як і гоночний 
автомобіль.


4. Моторний човен в два рази 
більше вітрильника.


5. Мій велосипед не такий 
дорогий, як ваш 
п'ятиступінчастий 
велосипед.


6. Восени так само тепло, як і 
навесні.
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Der  Komparativ - Порівняльний 
• Die erste Steigerungsform des Adjektivs ist der Komparativ. / Першою 
формою приросту прикметника є порівняльна.


• In der Regel entsteht der Komparativ eines Adjektivs durch Anhängen der 
Endung   „-er“. / Як правило, порівняння прикметника створюється 
шляхом додавання закінчення «-er».


Zum Beispiel: 	 	 klein        —->  kleiner

	 	 	 	 schön      —->  schöner

                                     lieb          —->  lieber	 


• Adjektive, die auf: „-el“, oder „-er“ enden, verlieren im Komparativ das          
„-e“. / Прикметники, що закінчуються на "-el" або "-er", втрачають "-е" 
в порівняльному.


Zum Beispiel: 	 	 teuer       —->  teurer

	 	 	 	 sauer      —->  saurer 

	 	 	 	 dunkel    —->  dunkler

                                     edel        —->  edler


• Die kurzen Adjektive, die ein „-a-“, ein „-o-“, oder ein „-u-“ haben, 
bekommen im Komparativ einen Umlaut. / Короткі прикметники, які 
мають "-а-", "-о-", або "-u-", отримують умлаут у порівняльному.


 Zum Beispiel: 	 	 glatt      —->  glätter

	 	 	 	 lang      —->  länger

	 	 	 	 jung      —->  jünger

	 	 	 	 grob     —->   gröber 
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Beim Komparativ verwenden wir immer das Wörtchen „als“.  
У порівняльному відношенні ми завжди використовуємо 
слово "als".
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1. Peter rechnet langsamer 
als seine Schwester.


2. Der Berg ist höher als der 
Hügel


3. Das Motorrad ist lauter als 
der Rennwagen.


4. Das Motorboot ist größer  
als das Segelboot.


5. Mein Fahrrad ist billiger als 
dein Fünfgang-Rad.


6. Im Herbst ist es wärmer 
als im Frühling.


7. In Hamburg gibt es mehr 
Feiertage als in 
Niedersachsen.


8. Der ICE fährt schneller  als 
der Regionalzug.


9. Der Regionalzug ist 
bequemer als die S-Bahn.


10.Ahmed spricht besser 
Deutsch als Farid.


11.Petra ist kleiner als Birgit.

1. Петро розраховує 
повільніше, ніж його сестра.


2. Гора вище пагорба

3. Мотоцикл голосніше, ніж 

гоночний автомобіль.

4. Моторний човен більший за 

вітрильник.

5. Мій велосипед дешевше, ніж 

ваш п'ятиступінчастий 
велосипед.


6. Восени тепліше, ніж навесні.

7. У Гамбурзі більше державних 

свят, ніж у Нижній Саксонії.

8. ICE курсує швидше, ніж 

регіональний поїзд.

9. Регіональний поїзд більш 

комфортний, ніж S-Bahn.

10. Ахмед говорить німецькою 

краще, ніж Фарід.

11. Петра менше, ніж Біргіт.
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Der Superlativ - Чудова 

• Der Superlativ ist die höchste Steigerungsform. 


- Найвищою є найвища форма збільшення. 


• Der Superlativ kann sowohl mit  „am“ oder mit dem bestimmten Artikel 
(der, die das) gebildet werden.


- Вищий може бути сформований як з "ам", так і з конкретною 
статтею (тією, яка).


• Die Superlativ-Form mit „am“ ist ein Adverb-Umstandswort.  

- Чудова форма з "ам" - це слово обставини прислівника. 


   Der adverbiale Superlativ wird immer mit „am ……-sten“ gebildet.

- Прислівник завжди формується з "am ......-sten".


 Zum Beispiel:    		 am schönsten 
                                 	  am kleinsten 
                                  	 am einfachsten 
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1. Peter rechnet von allen 
Kindern am langsamsten. 

2. Fritz ist der kleinste in seiner 
Klasse, aber auch der 
schlauste.


3. Peter ist der langsamste 
Rechner in der Klasse. 

4. Der höchste Berg in 
Deutschland ist die Zugspitze 
(2.962 m).


5. Das lauteste Motorrad gehört 
Mohammed.


6. Ahmed spricht das beste 
Deutsch. 

7.   Der Regionalzug ist für mich     
      der bequemste  Zug der   
      Bahn.

8. Im Herbst ist der wärmste 

Monat der Oktober.

9. In Bayern gibt es die meisten 

Feiertage.

10. Der ICE fährt am 

schnellstens .

11. Der Schwarzwald gehört zu 

den schönsten Landschaften 
in Deutschland.


12. Die Leberwurst im 
Supermarkt ist die billigste, 
die ich kenne.


13. Gestern war der 
regnerischste Tag der 
Woche.


14. Das ist das teuerste Auto, 
das ich je gefahren habe.

1. Петро підраховує 
найповільніший з усіх 
дітей.


2. Фріц найменший у своєму 
класі, але і 
найрозумніший.


3. Пітер - найповільніший 
комп'ютер у класі.


4. Найвищою горою 
Німеччини є Цугшпітце 
(2962 м).


5. Найгучніший мотоцикл 
належить Мохаммеду.


6. Ахмед говорить 
найкращою німецькою.


7.  Для мене регіональний 
поїзд – найкомфортніший 
поїзд на залізниці.


8. Восени найтеплішим 
місяцем є жовтень.


9. У Баварії найбільше свят.

10.ДВС працює найшвидше.

11.Чорний ліс - один з 

найкрасивіших пейзажів 
Німеччини.


12.Печінкова ковбаса в 
супермаркеті 
найдешевша, яку я знаю.


13.Вчора був 
найжорстокіший день 
тижня.


14.Це найдорожчий 
автомобіль, яким я коли-
небудь керував.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zugspitze
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