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Stupňovanie adjektív 

1. Pravidelné stupňovanie 

1.1 Pozitív = základný tvar adjektíva: longus, a, um 

                                                        brevis, e 
 

1.2 Komparatív – tvorí sa: 

 základ adjektíva + -ior pre maskulína a feminína, napr. 
longior = dlhší, dlhšia → mūsculus longior, vēna longior 

 

 základ adjektíva + -ius pre neutrá, napr. longius = dlhšie 

   → os brevius 

 

1.3 Superlatív – tvorí sa: 

•  –issimus, a, um ►mūsculus lātissimus 

•  -rimus, a, um ►morbus ācerrimus 

•  –limus, a, um ► symptōma simillimum (similis,e=podobný) 
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2. Nepravidelné stupňovanie 

2.1 Komparatív a superlatív → od rôznych základov 

 magnus, a, um (veľký); parvus, a, um (malý); bonus, a, 
um (dobrý); malus, a, um (zlý); multī, ae, a (mnohí) 

 

  I.                             II.                           III. 

 magnus,a,um   major,us=väčší     maximus,a,um=najväčší 

 parvus,a,um     minor,us=menší    minimus,a,um=najmenší 

 bonus,a,um      melior,ius=lepší     optimus,a,um=najlepší 

 malus,a,um      pejor,us=horší pessimus,a,um=najhorší 

 multī,ae,a        plūrēs,a=viacerí plūrimī,ae,a=veľmi mnohí
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3. Neúplné stupňovanie 

 najčastejšie chýba pozitív 

 niekedy túto funkciu preberá komparatív a taký komparatív 
prekladáme pozitívom: 

 

  I.                     II.                                III. 

(ante)       anterior,ius=predný                 - 

(post )      posterior,ius=zadný     postrēmus,a,um=posledný 

(suprā )    superior,ius=horný      suprēmus,a,um=najvyšší,
           summus,a,um  najvrchnejší 

(īnfrā )       īnferior,ius=dolný        īnfimus,a,um=najnižší,        

                                                 īmus,a,um   najspodnejší 
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 v  anatomickej nomenklatúre: 

 

 dve protikladné vlastnosti štruktúry alebo orgánu 

sa vyjadrujú 

komparatívom, ale prekladajú sa pozitívom 

  

 adjektíva v takýchto termínoch udávajú  

veľkosť a polohu 

 

Sú to: 

 major,us            x minor, us 

 anterior, us        x posterior, us 

 īnferior, us         x superior, us 
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 cornū majus ossis hyoīdeī  =  veľký roh jazylky 

 cornū minus ossis hyoīdeī  =  malý roh jazylky 

  

 margō anterior radiī    =  predný okraj vretennej kosti 

 margō posterior radiī  =  zadný okraj vretennej kosti 

  

 membrum īnferius līberum  = voľná dolná končatina 

 membrum superius līberum = voľná horná končatina 

 



http://de.shram.kiev.ua/img/health/anatomy/50_1.jpg 
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4. Skloňovanie komparatívu a superlatívu 

 

4.1 Skloňovanie komparatívu 

 

 komparatív sa skloňuje podľa:  

III. spoluhláskovej deklinácie  

   t. j. ako cartilāgō, inis, f.  a  corpus, oris, n. 

                                                       ↓ 
  v gen. pl. všetkých rodov končí na –um 

  v abl. sg. končí na -e 

  v nom. a akuz. pl. končí na -a 
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4.2 Skloňovanie superlatívu 

 

 

 Superlatív sa skloňuje: 

 

    ako adjektíva I. a II. deklinácie 

  

 mūsculus longissim-us (najdlhší sval) 

 artēria īm-a (najspodnejšia tepna) 

 trauma recentissim-um (najčerstvejší úraz) 

 


