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1. Make a sentence using the following comparatives and superlatives: 

 

 

the dirtiest  the slowest    more comfortable    

   further     fast       the most beautiful  

hotter  quiet 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

2. Complete the sentences with the right form of the adjective: 

 

1.  A car isn´t …………………..than a plane.(fast) 

2. Justin Bieber is………………………………………….....singer for teenagers.(popular) 

3. Which river is ……………………………………………….in the world?(long) 

4. Planes are………………………………………………………than trains.(comfortable) 

5. The Atacama desert is …………………………………………place in the world.(dry) 

6. These jeans are…………………………………………..than those.(cheap) 

7. The Marina Trench is …………………………………………….point on Earth.(low 

3. Translate these sentences into English: 



 

1. Ani maminka ani táta nemají rádi americké filmy. 

 

 

2. Máš dost peněz? 

 

 

3. Ten čaj je příliš horký. 

 

 

4. Můžeš dostat buď vodu nebo kolu. 

 

 

5. To auto je opravdu rychlé. 

 

 

6. Jsi dostatečně vysoký 

 

4. Choose one of these three topics and write 50-60 words: 

a) A famous places that I would like to visit (an essay) 

b) A famous place in the CR (an email to your friend) 

c) Valentine´s Day (describe when is it, what do people do,…..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Make a sentence using the following comparatives and superlatives: 

 

 

the dirtiest  the slowest    more comfortable    

   further     fast       the most beautiful  

hotter  quiet 

 

1.This is the dirtiest street in our town. 

2.My aunt has got the slowest car. 

3.Our room is more comfortable than your room. 

4.Brno is further from Prague than Nový Bor. 

5.My dad drives always very fast. 

6.She is one of the most beautiful girl in the world. 

7.Greece is hotter than our country. 

8.Be quiet! 

 

6. Complete the sentences with the right form of the adjective: 

 

1.  A car isn´t …faster…..than a plane.(fast) 

2. Justin Bieber is……the most popular………...singer for teenagers.(popular) 

3. Which river is ………the longest…………………….in the world?(long) 

4. Planes are………more comfortable………………………………than trains.(comfortable) 

5. The Atacama desert is ………the driest………………………place in the world.(dry) 

6. These jeans are………cheaper………………………..than those.(cheap) 

7. The Marina Trench is ………the lowest……………………….point on Earth.(low) 

 



7. Translate these sentences into English: 

 

7. Ani maminka ani táta nemají rádi americké filmy. 

Neither my mum nor my dad likes american films. 

 

8. Máš dost peněz? 

Have you got enough money? 

 

9. Ten čaj je příliš horký. 

This tea is too hot. 

 

10. Můžeš dostat buď vodu nebo kolu. 

You can get either tea or coke. 

 

11. To auto je opravdu rychlé. 

This car is really fast. 

 

12. Jsi dostatečně vysoký. 

You are tall enough. 

 

8. Choose one of these three topics and write 50-60 words: 

a) A famous places that I would like to visit (an essay) 

b) A famous place in the CR (an email to your friend) 

c) Valentine´s Day (describe when is it, what do people do,…..) 

 

 

 


