YKIn tehtävät
1. Kirjoita vertailumuodot:
väsynyt

onnistunut

kärsimätön

virheetön

komparatiivi: _____________________________________________________________________
superlatiivi: _____________________________________________________________________

2. Kirjoita komparatiivi oikeaan muotoon.
a. lämpimämpi
Mietitkö joskus, että haluaisit muuttaa ______________________ maahan?
Haluaisitko joskus asua ____________________________ maassa?
Oletko kotoisin jostain _______________________________ maasta?

b. pienempi
Miksi he muuttavat __________________________ asuntoon?
Emme voisi asua tämän _____________________________ asunnossa.
Muutimme tähän ___________________________________ asunnosta viime vuonna.

c. halvempi
Haluaisin löytää _____________________________ vuokra-asunnon.
Jos asuisin ______________________________ asunnossa, minulla jäisi enemmän rahaa muuhun.
Kuulin _________________________________vaihtoehdosta.

Kirjoita ensin komparatiivi ja kirjoita se sitten oikeaan muotoon.
d. hyödyllinen → komparatiivi:____________________________
Minusta olisi ____________________________ opiskella enemmän luetun ymmärtämistä.
Nämä tehtävät ovat _____________________________________ kuin ne aiemmat.
Tämä olisi minulle varmasti ____________________________ vaihtoehto.

e. hyvä → komparatiivi: ______________________________
Menisimmekö viikonloppuna johonkin ____________________ ravintolaan syömään?
Haluaisin siirtyä minulle _____________________________ tasolle.

Minusta ruoka maistuu ___________________________, kun siinä on paljon mausteita.

3. a. Kirjoita superlatiivi oikeaan muotoon.
a) Aamut ovat töissä yleensä_______________________. (rauhallisin)
b) Iltapäivällä töissä on __________________________. (kiireisin)
c) Olimme ___________________ hotellissa, missä olemme koskaan olleet millään matkalla.
(kallein)
d) Hän vei minut kaupungin _________________________ ravintolaan. (hienoin)
e) Palkinto annettiin joukkueen _____________________ pelaajalle. (paras)

b. Kirjoita ensin superlatiivi ja sen jälkeen sen oikea muoto.
a.) rikas → superlatiivi:_______________
Keitä ovat maailman _____________________ihmiset?
b.) tärkeä → superlatiivi: ________________
Mitkä ovat tämän kurssin _________________________ asiat?
c.) kohtelias → superlatiivi:_____________________
Teillä on _________________________ lapset, jotka tiedän!
d.) herkullinen → superlatiivi:_______________
Tämä on _____________________________suomalaista ruokaa, jota olen syönyt.
e.) kylmä → superlatiivi: __________________________
Missä kuussa on yleensä _________________________?

4. Kirjoita kumpi-sana oikeaan muotoon.
________________________ haluaisit asua, kerrostalossa vai omakotitalossa?
________________________ pidät enemmän, keväästä vai syksystä?
________________________ harrastaisit mieluummin, uintia vai tanssia?

________________________ katsot televisiosta mieluummin, urheilua vai elokuvia?
________________________ ostaisit mieluummin, uuden puhelimen vai tietokoneen?
________________________ on sinusta vaikeampaa, luetun ymmärtäminen vai kirjoittaminen?
________________________ päivänä voisimme tavata, torstaina vai perjantaina?
________________________ isovanhemmat ovat tulossa teille, sinun vai puolisosi vanhemmat?
________________________ kurssille tulet ensi viikolla, keskustelu- vai YKI-kurssille?
________________________ puolella tietä se paikka on?

