
Gradele de comparație 
ale adjectivelor



Observăm dimensiunea imaginii
Cum sunt, ca dimensiune, cele două imagini? Cele două inimioare sunt ............................

Folosim adjectivul mare



Observăm!
Cum este, ca dimensiune, prima imagine comparativ cu cea de-a doua? Inimioara din stânga 
este .....................decât cea din dreapta. Folosim adjectivul mare

Dar cea de-a doua comparativ cu prima? Inimioara din dreapta este .....................decât cea din 
stânga. Folosim adjectivul mare



Observăm!
Cum este cea de-a doua imagine comparativ cu grupul? Inimioara din dreapta este............... din 
grup. Folosim adjectivul mare

Cum este inimioara de jos comparativ cu grupul?Inimioara de jos este....................din grup 
Folosim adjectivul mare



Observăm! Cum este inimioara?



Ajectivele se pot folosi pentru a exprima 
gradul în care un obiect posedă o însușire
Gradarea poate fi:

A) absolută foarte mare, extrem de mare etc.

B) prin comparație cu alte obiecte: mai mare, mai puțin 
mare, cea mai mare



Gradele de comparație
1. Gradul pozitiv  - când adjectivul exprimă însușirea 
obișnuită

ex. Ana este o fetiță înaltă.

A cumpărat un tricou frumos.

Andrei are o pisică jucăușă.



Gradele de comparație
2. Gradul comparativ:

A) de egalitate: Ana a rămas o fetiță la fel de înaltă.

A cumpărat un tricou tot așa de frumos.

Andrei are o pisică tot atât de jucăușă.

B) de inegalitate:

a) de superioritate: Maria este o fetiță mai înaltă.    Ionică a cumpărat un tricou mai frumos.  
Corina are o pisică mai jucăușă.

b) de inferioritate: Elena este o fetiță mai puțin înaltă. Alex a cumpărat un tricou mai puțin 
frumos. Alin are o pisică mai puțin  jucăușă.



Gradele de comparație
3. Gradul superlativ (exprimă dimensiunea extremă):

A) relativ (când se compară un obiect cu un grup și exprimă extrema din grup):

a) de superioritate: Ana este fetița cea mai înaltă. A cumpărat tricoul cel mai frumos.

Andrei are cea mai jucăușă pisică.

b) de inferioritate: Mia este fetița cea mai puțin înaltă. A cumpărat tricoul cel mai puțin frumos.

Andrei are pisica cea mai puțin jucăușă.

B) absolut (nu se compară, reprezintă extrema):

a) de superioritate: A cumpărat un tricou foarte frumos. Are o pisică nemaipomenit de jucăușă.

b) de inferioritate: Tricoul este foarte puțin frumos. Ana e foarte puțin înaltă.



Exerciții
Numește gradul de comparație al adjectivelor din textele următoare:

1. În curte crește un copac rămuros.

2. El are ramuri mai groase decât arbustul.

3. Unele rămurele sunt la fel de subțiri ca degetul.

4. Frunzele sunt mai puțin deschise ca florile.

5. Precis sunt florile de magnoliu, cele mai delicate.

6. Frunzele, cele mai puțin deschise, se grăbesc să ajungă din urmă florile.

7. Peisajul este foarte frumos.

8. Vremea este foarte puțin favorabilă admirării naturii, dar noi tot iubim primăvara.



Magnoliul 



Exerciții
Scrie propoziții în care adjectivul cald să fie la toate gradele de comparație:


