
malý klein velký groß levný billig drahý teuer rychlý schnell pomalý langsam
menší větší levnější dražší rychlejší pomalejší
nejmenší největší nejlevnější nejdražší nejrychlejší

nový neu starý alt studený kalt teplý warm bohatý reich chudý arm
novější starší studenější teplejší bohatší chudší
nejnovější nejstarší nejbohatší nejchudší

mladý jung starý alt dlouhý lang krátký kurz hezký hübsch ošklivý häßlich
mladší starší delší kratší hezčí ošklivější
nejmladší nejstarší nejdelší nejkratší nejhezčí

dobrý gut špatný schlecht lehký leicht těžký schwer veselý lustig smutný traurig
lepší horší lehčí těžší veselejší smutnější
nejlepší nejhorší nejlehčí nejtěžší nejveselejší

velké automalé auto
Je větší než já.
Je z nás největší.

Je menší než já.
Je z nás nejmenší.

malý dům velký dům
malá taška velká taška

nové auto staré auto
novější dům starší dům

nový dům starý dům
nová taška stará taška

nejnovější počítač nejstarší dům

levný dům drahý dům
levná taška drahá taška
levné auto drahé auto
Je to o 10 korun levnější. Je to o 10 korun dražší.
To je nejlevnější obchod. To je nejdražší obchod.

rychlý vlak pomalý vlak
rychlá tramvaj pomalá tramvaj
rychlé auto pomalé auto
Auto je rychlejší než kolo. pomalejší než šnek
nejrychlejší auto na světě nejpomalejší číšník

studený čaj teplý čaj
studená káva teplá káva
studené pivo teplé pivo
Chtěl(a) bych studenější pivo. teplejší svetr
Dnes je nejstudenější den. nejteplejší svetr

bohatý muž chudý muž
bohatá žena chudá žena
bohaté dítě chudé dítě
Je bohatší než já. Je chudší než já.
nejbohatší člověk na světe nejchudší stát na světě

mladý student starý student
mladá studentka stará studentka
mladé dítě staré dítě
Můj bratr je mladší než já. Můj bratr je starší než já.
Je z nás nejmladší. Je z nás nejstarší.

dlouhý den krátký den
dlouhá noc krátká noc
dlouhé odpoledne krátké odpoledne
Dunaj je delší než Vltava. kratší cesta
Nejdelší česká řeka je Vltava. nejkratší cesta

ošklivá žena
hezké dítě ošklivé káčátko

hezký muž ošklivý muž

dobrý student špatný student
dobrá studentka špatná studentka
dobré auto špatné počasí
Je lepší než já. Je horší než já.
Všechno nejlepší k narozeninám! Je nejhorší student.

lehký test těžký test
lehká gramatika těžká gramatika
lehké cvičení těžké cvičení
Česká gramatika je lehčí než polská. Mají to ženy těžší než muži?

nejlehčí notebook nejtěžší test

veselý film smutný film
veselá komedie smutná princezna
veselé trio smutné trio
veselejší život smutnější život
nejveselejší vánoce nejsmutnější vánoce

nejsmutnější

nejstudenější nejteplejší

nejpomalejší

nejošklivější

Je hezčí než já. Je ošklivější než já.
Je z nás nejhezčí. Je z nás nejošklivější.

hezká žena
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