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1.Too + adjective vyjadřuje, že něco je příliš. Má spíše negativní význam. 

This car is too expensive. 

These children are too noisy. 

 

2. Very/really + adjective dělá přídavné jméno silnější. 

This film was very interesting. 

New York is really big. 

 

3. Adjective+ enough/enough + noun má pozitivní význam, že je něco dostatečné nebo něčeho 

dost. 

This game is simple enough to play. 

This water isn´t hot enough to make tea. 

There is enough milk in the fridge. 

 

 

2. Complete the sentences: 

 

Planes are………………………….comfortable means of transport. 

She is…………………………………..young to watch this film.It isn´t for children. 

This is …………………………………interesting. 

It is…………………………………….far to go to the cinema. We will take the bus. 

This car isn´t big……………………………….. This car is ………………………………small. 

This winter is…………………………….cold. I don´t like it. 

I haven´t got…………………………..money to buy this t-shirt. 

I am old………………………………to drive a car. I am eighteen. 

It is ……………………………………hot today. Let ´s go swimming. 

This film is……………………………funny. 
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