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opakovací test k unitu 5. Probíraná gramatika je: stupňování přídavných jmen, 

použití přídavných jmen ve spojení s výrazy TOO, VERY, ENOUGH. Ve cvičení  1 žáci 

tvoří věty na příslušné přídavné jméno. Ve cvičení 2 doplní správný tvar přídavného 
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1. Make a sentence using the following comparatives and superlatives: 

 

 

  cleaner   quiet   the dirtiest  noisy   

 the best  worse  wide    more comfortable    

the most interesting  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.         

 

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

 

 

1.     New York is……………………….  than Prague.(big) 

2.   July and August are …………………………… months.(hot) 

3.   The Pacific is …………………………………. than The Atlantic ocean.(deep) 

4.   …………………………………mountain in the world is Mount Everest.(high) 

5.  Greece is ……………………….. from the CR than France.(far) 

6.  Planes are ……………………………………………………….. transport.(expensive) 

7.  Prague is…………………………………………than Rome.(interesting) 



 

 

3. Translate these sentences into English: 

Ten film byl velmi zábavný. 

 

To je příliš drahé. 

 

Nemám dost odvahy. 

 

Je dost starý na řízení auta. 

 

Ani Tom ani Zuzana nepijí kávu. 

 

 Můžeš jet buď autobusem nebo autem. 

 

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: 

 

 

  cleaner   quiet   the dirtiest  noisy   

 the best  worse  wide    more comfortable    

the most interesting  

 

1.My shoes are cleaner than yours. 

2.Please, be quiet! 

3.This is the dirtiest street in our town. 

4.The children in our class are very noisy. 

5.English is the best subject. 

6.Winter is worse than summer. 

7.This street is very wide. 

8.Our room is more comfortable than yours. 

9.Geography is the most interesting subject.         

 

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

 

 

1.     New York is………bigger……………….  than Prague.(big) 

2.   July and August are ……the hottest……………………… months.(hot) 

3.   The Pacific is ………deeper…………………………. than The Atlantic ocean.(deep) 

4.   ……The highest……………………………mountain in the world is Mount Everest.(high) 

5.  Greece is ……further……………….. from the CR than France.(far) 

6.  Planes are ………the most expensive……………………………………………….. transport.(expensive) 

7.  Prague is……more interesting…………………………………than Rome.(interesting) 

 

 



7. Translate these sentences into English: 

Ten film byl velmi zábavný. 

This film was very funny. 

To je příliš drahé. 

It is too expensive. 

Nemám dost odvahy. 

I haven´t got enough courage. 

Je dost starý na řízení auta. 

He i sold enough to drive a car. 

Ani Tom ani Zuzana nepijí kávu. 

Neither Tom nor Susan drinks coffee. 

 Můžeš jet buď autobusem nebo autem. 

You can go either by bus or by car. 

 

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,…..) 

 

 

 

 

 


