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ADJECTIVES  - COMPARATIVES and SUPERLATIVES             name: 

u přídavných jmen dlouhých ( dvoj a víceslabičných) a příd.jmen zakončených na – ful, -ing  a -ed 

adjective comparative form superlative form 
difficult more difficult the most difficult 

tired more tired the most tired 

interesting more interesting the most interesting 

beautiful more beautiful the most beautiful 

important   

dangerous   

delicious   

expensive   

horrible   

modern   

 

A hippo is ……………………………….... (dangerous)  animal in Africa. 

A jellyfish is  ……………………………………….. ( poisonous) animal in the world. 

Ferrari 250 GTO is ………………………..( expensive) car in the world. 

Daily butterflies are ………………………..( beautiful) than the moths. 

Pizza is ………………………………….( delicious) than pasta. 

This book is ………………………………………………..( interesting) than the one I read last week. 

Tim is a succesful sportsman, but his sister is ………………………………….. than him. 

 

write your opinion : 

     

 

                             

 

                         

Math – Physics – Chemistry ( difficult ) 

 

 

 snowboarding – skiing -  skating ( amusing) 

Harry Potter – The Lord of the Rings – Twilight Saga (thrilling) 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  shrnutí učiva o 2.a 3.stupni víceslabičných příd. jmen 

Forma práce : samostatná práce 

Časová dotace: 15 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 

samostatná práce : 1) doplní do tabulky 2. a 3.st. příd. jmen  

                                2) doplní do vět uvedené příd. jméno s použitím odpovídajícího tvaru 

  Řešení  :   A hippo is the most dangerous  animal in Africa. 

                   A jellyfish is the most poisonous animal in the world. 

                   Ferrari 250 GTO is the most  expensive car in the world. 

                   Daily butterflies are more beautiful than the moths. 

                   Pizza is more delicious than pasta. 

                   This book is more interesting than the one I read last week. 

                   Tim is a succesful sportsman, but his sister is more succesful than him. 

                                  3) doplní věty dle vlastního názoru 

 

 

 

 

 Při přípravě pracovního listu byl použit obrázek ze souboru Klipart. 

Materiál byl vytvořen v programu Word 2010. 

 


