1. Kirjoita komparatiivi-muoto (huonompi).

Laatikko vasemmalla on halvempi / edullisempi kuin laatikko oikealla. Laatikko
oikealla on kalliimpi kuin laatikko vasemmalla.

Pekka on vasemmalla ja Mikko oikealla.
Pekka on pitempi kuin Mikko. Mikko on lyhyempi kuin Pekka.

Talo vasemmalla on korkeampi / isompi / suurempi kuin talo oikealla.
Talo oikealla on matalampi / pienempi kuin talo vasemmalla.

Minun mummoni on vanhempi kuin minun siskoni. Minun siskoni on nuorempi kuin
minun mummoni.

Pöytä vasemmalla on sotkuisempi / likaisempi kuin pöytä oikealla.
Pöytä oikealla on siistimpi / puhtaampi kuin pöytä vasemmalla.
1. Kirjoita superlatiivi (hienoin).

Mount Everest on maailman korkein vuori.
Amazon on maailman pisin joki.
Tyyni valtameri on maailman isoin / suurin / syvin meri.
Usain Bolt on maailman nopein juoksija.
Utsjoki on Suomen pohjoisin kunta. (pohjoinen)
Kesä on kuumin / lämpimin / valoisin / paras vuodenaika.
Talvi on kylmin / pimein vuodenaika.
2. Kirjoita vertailumuodot (kylmä: kylmempi, kylmin):
hyvä

huono

kallis

vaikea

komparatiivi:

parempi

huonompi

kalliimpi

vaikeampi

superlatiivi:

paras

huonoin

kallein

vaikein

edullinen

onnellinen

helppo

komparatiivi:

edullisempi

onnellisempi

helpompi

superlatiivi:

edullisin

onnellisin

helpoin

3. Kirjoita oikea nimi: kuka on A, kuka B ja kuka C.
1. Leena on nuorempi kuin Jaana.
Hanna on vanhin.
Nainen A: 51 vuotta

nimi: Hanna

Nainen B: 45 vuotta

nimi: Jaana

Nainen C: 39 vuotta

nimi: Leena

2. Kallen koenumero oli huonoin.
Miikan numero oli parempi kuin Sakarin.
Koe A: 5 / 10

nimi: Kalle

Koe B: 8 / 10

nimi: Sakari

Koe C: 10 / 10

nimi: Miika

3. Niemisillä on kallein vuokra.
Virtasten vuokra on halvempi kuin Korhosten.
Vuokra A: 450 €

nimi: Virtanen (Virtasten)

Vuokra B: 550 €

nimi: Korhonen (Korhosten)

Vuokra C: 700 €

nimi: Nieminen (Niemisillä)

4. Nimet: Hannu, Matti ja Olli.
Hannu on rikkain.
Matti on köyhin.
Rahaa A: 1000 €

nimi: Hannu

rahaa B: 500 €

nimi: Olli

rahaa C: 50 €

nimi: Matti

