
VERTAILUASTEET 

 
Harjoitus 1:Kirjoita komparatiivi ja superlatiivi. 
Malli: huono >> huonompi >> huonoin. 
 
kirkas ____________________________ 
lempeä ___________________________ 
paksu ____________________________ 
pelokas___________________________ 
hymyilevä _________________________ 
kuuma____________________________ 
matala____________________________ 
tyhmä ____________________________ 
täysi _____________________________ 
kuiva _____________________________ 
heikko ____________________________ 
kaunis ____________________________ 
ylpeä _____________________________ 
raskas ____________________________ 
kallis _____________________________ 
tukeva_____________________________ 
 

 

Harjoitus 2: Tee komparatiivi ja pane oikeaan muotoon. 

 
Onko tee ( terveellinen )_____________________ kuin kahvi? 
Asun tuossa ( pieni )__________________talossa. 
Meidän täytyy odottaa ( hyvä )_________________ aikaa. 
Olen tänään väsynyt, mutta eilen olin vielä ( väsynyt )__________________. 
Talviyöt ovat ( pitkä )_________________, kuin kesäyöt. 
Piimä on ( kallis )____________________, kuin maito. 
Tämä taulu on ( kaunis )___________________, kuin tuo. 
Turkissa on paljon ( lämmin )____________________, kuin Suomessa. 
Tämä tehtävä on tuota ( vaikea )__________________. 
Uusi johtaja on entistä johtajaa ( mukava )_______________________. 
( Kumpi )____________________ pidät enemmän, syksystä vai keväästä. 
Lyijy on rautaa ( raskas )___________________. 
Kärpänen on hyttystä ( iso )______________________. 
Kirjasto on ( uusi )________________rakennuksessa kuin apteekki. 
Opiskelija teki tällä kertaa ( hyvä )_________________ esitelmän, kuin edellisellä. 
 

 

Harjoitus 3: Tee superlatiivi ja pane oikeaan muotoon. 

 
Mikä on ( pitkä )_______________joki Suomessa? 
Vie kukka tuolle ( kaunis )________________ tytölle. 
Asumme maailman ( rauhallinen )______________________maassa. 
Minun ( vanha )_________________sisarestani tulee merkonomi. 
Juon aina ( hyvä )____________________ kahvia. 
Eläkeläiset ostavat aina ( halpa )__________________ ruokatarvikkeita. 



Kuka on maailman ( voimakas )____________________ mies? 
Mikä on maailman ( korkea )_____________________ vuori? 
Onko gepardi maailman ( nopea )________________ eläin ? 
Hän on ryhmänsä ( ahkera ja älykäs )___________________________opiskelija. 
Minulla on Suomen ( tavallinen )______________________ sukunimi. 
Tämä on suomen kielen ( vaikea )_____________________ aihe. 
Hän selviytyi hyvin kaikkein ( vaativa )_____________________ tehtävistä. 
Haluaisin matkustaa kaikkein ( kaukainen )___________________ maahan.  
Tämä on elämäni ( ihana )_________________ päivä! 
 

 

Harjoitus 4: Pane adjektiivi komparatiiviin tai superlatiiviin. 
 
VANHENEMINEN ON MIEHILLE (VAIKEA) KUIN NAISILLE  
HS 28.1.1997  Marjo Ollikainen 
 
Ikääntyminen on Suomen suurten ikäluokkien mielestä rikkaus tuoreen tutkimuksen mukaan. 
(HYVÄ + ESS) asioina vanhenemisessa pidetään ymmärryksen kasvua, omaa aikaa, vapautta 
ja perhesuhteita. Miehelle ikääntyminen on kuitenkin (VAIKEA + PART) kuin naiselle. 
(VAIKEA + PART) ikääntyminen on 55-65-vuotiaille miehille. Miehet ovat paljon 
(TYÖKESKEINEN + PART) kuin naiset, joten kun työ loppuu, heidän elämäänsä tulee 
vähäksi aikaa tyhjä paikka. 
 
Valtakunnallinen tutkimus käsittelee yli 45-vuotiaiden suomalaisten arvoja ja asenteita. 
Naisista 80 prosenttia ja miehistä 72 prosenttia piti ikääntymistä rikkautena. Yli 45-vuotiaista 
vain pari prosenttia halusi salata ikänsä. Ikähuijareiksi tunnustautuivat eniten yli 55-vuotiaat 
miehet. 
 
Tutkimuksen mukaan viideskymmenes ikävuosi on eräänlainen välitilipäätöksen vaihe 
elämässä. Viisikymmentävuotias tuntee, että hänen (HYVÄ) vuotensa ovat ohi. Toisaalta 
myös elämän (VAIKEA) vuodet ovat (USEA + GEN) mielestä tuolloin taakse jäänyttä 
elämää. Vaikka työelämän (HYVÄ) vuosien ohittaminen on erityisesti miesten 
luopumiskriisi, (SUURI) osa yli 45-vuotiaista haaveilee työelämästä vapautumisesta. 
Sapattivapaat, varhaiseläkkeet ja yksityinen eläkevakuutus elävät ihmisten mielikuvissa. 
Vapautta, jonka ihmiset ovat saavuttaneet, he käyttävät matkusteluun, läheisten 
ihmissuhteiden vaalimiseen, luontoharrastuksiin ja kodin kohentamiseen. 
 
Suuria ikäluokkia (VANHA) naiset pitävät (NUORI) siskojaan kovina ja itsekkäinä. Nämä 
sallivat itselleen (PALJON) nautintoja ja mielihaluja, elävät omaa elämäänsä ja tukeutuvat 
selvästi (VÄHÄN) muihin ihmisiin.  
 
Yli 55-vuotiaista naisista 63 prosenttia on sitä mieltä, että naisen pitäisi asettaa perheensä etu 
kaiken muun edelle, kun taas 45-55-vuotiaista naisista vain 32 prosenttia ajattelee samoin. 
Miehistä yli 55-vuotiaat kaipaavat (NUORI) enemmän menetettyä nuoruuttaan. 
 
Yhteistä naisille ja miehille on se, että he uskovat, ettei heidän fyysinen viehätysvoimansa ole 
vähentynyt. Ikääntymisen (POSITIIVINEN) asioita sekä miesten että naisten mielestä on se, 
että seksistä osataan nauttia (PALJON) kuin (NUORI + ESS), ja suhde puolisoon on 
muuttunut (HYVÄ + TRANS). 


