
Tworz€nie rodzaiu żeńskiego prrymiotnika
Rodzaj męski

na -o zamrenramy
końcówkę -o na -a

aEo
otanco
9uapo

aEa
otanca
9uapa

lvysoki/ wysoka
biały/ bia|a

ladny/ ladna
dodajemy -a

(zanika akcent
gra{iczny)

hablador

fanfarrón
hoIgafón

habladora

fanfarrona
norgazana

gadatliwy/
gadatliwa

chelpliwy/ chetpliwa
leniwy/ leniwa

naIodoWośCi
dodajemy -a
iredukujemy

akcent graficzny

ing|ć5
aIemón
flancćs

inglesa
alemana
francesa

angielski/ angielska
niemiecki/ niemie(ka
francuski/ {ra ncuska

famrenramy
-o na -a

gne9o
ital iano
chtno

9ne9a
ital iana
china

grecki/ grecka
wloski/ wloska
chiński/ chińska

nIe zmIenIa]ą
formy

oer9a
chipriota
maraoqui

oer9a
chipriota
marroqui

belgijskT belgijska
cypryjski/ cypryjska

marokański/
marokańska



niektóre
zaKonczone na -or

nIe zmlenIa]ą
{ormy

peor
anterior

exterior

peor
anterior

extenor

gorszyl gorsza
poprzedni/
poprz eonra
zewnętrzny/
zewnętrzna

zakońcfone
na -icora, -rsfa

nIe zmlenIalq
formy

agricola
optimista

a9naola
optimista

rolniczy/ rolnicza
optymistyczny/
optymistyczna

zakońCzone
na spótg|oskę
t ub ' e

nIe fmIen|aJq
formy

felir

interesante

fel iz

interesante

szczęś|iwy/
szczęś|iWa

interesujqcy/
Interesu]qca

! Tworzenie liczby mnogiej przymiotnika

Przymiotniki Two12enie Liczba pojedyncza Liazba mnoga Tlumaczenie

zakońcfone
na samogłoskę
n.eakcentowanq

dodajemy -s loco
amaote

tocos
amaoteS

szalony/ szaleni
miły/ miIi

zakończone na
spólg|oskę lub
samog|osKę
akcentowanq

dodajemy -es trabajador
cornÓn

marroqui

trabajadores
comuneS

marroquies

pracowity/ pracowici
Wspó|nyl Wspó|ni

marokański/
marokańscy

zaKonczone na -f zamtentamy -z
na -c i dodajemy -e5

fel iz

capaz

felices

capaces

szczęśIiwy/
szczęś|iwi

rdolny/ zdolni



Stopniowanie przymiotnika
IoWanIe rosnqce

iowanie ma|ejqce

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodfaj żeński

mós 9uapo mós guapa mós 9uapos mós 9uapas
er mas 9uapo la mas 9uapa los mas 9uapos las mis guapas

guapisrma guapisimos

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
RodzajżeńskiRodzaj męski

menos feo menos feos
el menos feo los menos feos las menos feas

t Przymiotniki stopńiowane nielegu|arnie
Prrymiotnik stop;eń róWny stopień Wyżsfy stopień najwyższy

dobry bueno melor el melor

zty malo peor el peor
duży grande mayor el mayor

maly pequeńo menor el menor

UWaga! PPymiotniki grande ipegueńo W stopniu Wyźsfym sq nieregUIarne, kjedy Wyrażajq Wiek.



r stopniowanie przymiotnika w poróWnaniach
stopień róWny

t an+przym io tn i k+como tak samo... jak

Barcelona es tan grande como Madrid, Barcelona jest tak samo duźa jak Madryt.
stopień lvyższy

mós+przym io tn i k+que bardf iej ' . .  niż

menos + przymiotnik + que mnrel... nrz
Przyklady

Londles e5 mós grande que Madrid. Londyn jest Większy od Madrytu.
Penl tiene menos habitantes oue colombia. Peru ma mniej mieszkańcóW niż KoIumbia.

stopień najlvyższy
e| mós + przymiotnik + de
la mós + przymiotnik + de
|os mós + przymiotnik .t de
|as mós + przymiotnik + de

najbardzlej... z

el menos + pEymiotnik + de
la menos + przymiotnik + de
|os .r|enos + pŹymiotnik + de
las menos + przymiotnik + de

nalmnrel.,. z

Przyklady
E| es e| mós trabajador de todo e] grupo
E||a es |a mós trabajadora de todo e|grupo.

on jest najbardziej pracowity z całej grupy.
ona jest najbardziej pracowita z calej 9rupy.



oni są najbardziej pracowici z całej 9rupy
one są najbardfiej pracowite z calej grupy'
on jest najmniej pracowity z całej grupy.
ona jest najmniej pracowita z całej grupy
oni sq najmnjej pracowici z ca|ej grupy.

one sq najmniej pracowite z calejgrupy'

son |os mós trabajadores de todo e| grupo.
son |as mós trabajadoras de todo e| 9rupo'

es el menos trabajador de todo el grupo.
es |a menoś trabajadora de todo e| grupo.

os son los menos trabajadores de todo
€ |  9rupo'
Ellas son las menos trabajadoras de todo
el grupo.

ciekawa ksiqżkaInie przymiotnik
ieszcza się po Eeczowniku.

un Iibro interesante

una extrańa noticia df iwna wiadomość
ikiem podkreśla jego

charakterystyczną cechq.
dobry chłopiec
duży budynek
rte rachowanie

śWięty Józef

Pzymiotniki takie jak bueno,
malo, qrande, santo, gdy stoją
pft ed rzeczownikiem rodzaju
męskiego, tracą końcówkę.

un buen chico
un gran edificio

un maI compońamiento
san Josć

godny pożałowania pisarz
biedny pisarz

wielki (slawny) czlowiek
tvysoki człowiek

czasem miejsce pŹymiotnika
decyduje o jego znaczeniu.

un pobre escritor
un escnTor poore
un gran homore

un hombre grande

Miejsce przymiotnika w zdaniu


