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Έχουμε τρεις βαθμούς: τον θετικό, τον συγκριτικό και τον υπερθετικό. Σε αυτό το μέρος θα ασχοληθούμε μόνο 

με τον συγκριτικό βαθμό, σύμφωνα με την ύλη του βιβλίου (σελ. 33). Γι΄αυτό το λόγο είναι τα σχετικά κελιά 

στους πίνακες με γκρι σκίαση. 

Ας πάρουμε το επίθετο schnell: γρήγορος 

     ΘΕΤΙΚΟΣ     ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ                              ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

      schnell        schneller 
  Προσθέτουμε στο 
επίθετο την κατάληξη 
             -er 

  am schnellsten 
Βάζουμε πριν από το 
επίθετο την πρόθεση   

am και μετά την 
κατάληξη -sten 

& 

der schnellste+ουσιαστικό 

die  schnellste+ουσιαστικό 

das schnellste+ουσιαστικό 

die schnellsten+ουσιαστικό (πληθ.) 

 

 

 

1. Μονοσύλλαβα επίθετα (έχουν μόνο ένα φωνήεν) με a, o, u παίρνουν στον συγκριτικό (και τον 

υπερθετικό) βαθμό Umlaut («ματάκια»). Προσοχή θέλει το επίθετο hoch. Αυτό χάνει μόνο στον 

συγκριτικό βαθμό το -c- και το ξαναπαίρνει στον υπερθετικό. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ! ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ! 

arm (φτωχός) ärmer am ärmsten 

groβ (μεγάλος) gröβer am gröβten 

klug (έξυπνος) klüger am klügsten 

hoch (ψηλός) höher am höchsten 

 

2. Επίθετα που λήγουν σε -el ή -er χάνουν και αυτά το -e- μόνο στον συγκριτικό βαθμό και το 

ξαναπαίρνουν στον υπερθετικό. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ! ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ (κανονικά) 

dunkel (σκοτεινός) dunkler am dunkelsten 

teuer (ακριβός) teurer am teuersten 

 

3. Τέλος, επίθετα που λήγουν σε -t, -d, -s, -sch, -β, -x, -z παίρνουν στον υπερθετικό βαθμό όχι 

την κατάληξη -sten, αλλά -esten. 

ΘΕΤΙΚΟΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ (κανονικά) ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ! 
laut (δυνατός -σε ήχο) lauter am lautesten 

gesund (υγιής) gesunder am gesundesten 

mies (απαίσιος, χάλια) mieser am miesesten 

rasch (ραγδαίος) rascher am raschesten 

süβ (γλυκός) süβer am süβesten 

lax (χαλαρός) laxer am laxesten 

spitz (μυτερός, αιχμηρός) spitzer am spitzesten 

 

 
1 Τα επίθετα λήφθηκαν από την Γερμανική Γραμματική & Συντακτικό. Σπύρος Κουκίδης (2004). Praxis. 

Βαθμοί του επιθέτου 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις 
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ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

viel (πολύ -για ποσότητα) mehr am meisten 

gut (καλός) besser am besten 

nah (κοντά, πλησίον) näher am nächsten 

gern (ευχάριστα) lieber am liebsten 

 

 

 

1. Όταν θέλω να δηλώσω την ισότητα (κανένα δεν υπερτερεί του άλλου) χρησιμοποιώ τον τύπο: 

so + θετικός + wie (τόσο … όσο [και]) 

Peter ist so gut wie Heinz. 

2. Όταν θέλω να δηλώσω την ανισότητα χρησιμοποιώ τον τύπο: 

 συγκριτικός + als (…τερος, πιο …. απ΄ότι) 

Gisela ist schöner als Claudia. 

 

Σημ.: Παραλείπω προς το παρόν τον υπερθετικό, αν και δεν έχει καμία απολύτως δυσκολία. 

Ανώμαλα παραθετικά 

Συγκριτικές προτάσεις 


