
1. Mój kot jest większy od mojego psa.

2.Koty są mniejsze od lwów.

3.Moja żółta koszulka jest brudniejsza od mojej zielonej koszulki. 

4.Informatyka jest lepsza niż WF.

5.Mój obiad jest gorszy niż twój obiad. 

6.Moje zadanie jest trudniejsze od zadania Ewy.

7.Mój tata jest starszy niż moja mama.

8.Moja mama jest młodsza niż mój tata. 

9.Jack jest niższy od swojej siostry. 

10.Stella jest starsza od swojego brata. 

11.Mój brat jest śmieszniejszy niż moja siostra. 

12.Myślę, że koty są milsze od psów. 

13.Jack jest szybszy niż jego brat. 

14.Mój nauczyciel jest lepszy niż twój nauczyciel. 

15.Jenny śpiewa głośniej niż Tina. 

16.Mount Everest jest wyższy niż Giewont.

17.Nil jest najdłuższą rzeką na świecie. 

18.Luty jest najkrótszym miesiącem w roku.

19.Luty jest najzimniejszym miesiącem w roku. 

20.WF jest najgorszym przedmiotem w szkole. 

21.Angielski jest najlepszym przedmiotem w szkole. 

22.Historia jest najnudniejszym przedmiotem w szkole. 

23.Biologia jest najciekawszym przedmiotem w szkole. 

24.Geografia jest najtrudniejszym przedmiotem w szkole. 

25.Plastyka jest lepsza niż muzyka.

26.Fortnite jest lepszy niż Minecraft. 



27.Movie Star Planet jest gorsze niż Minecraft. 

28.Róże są ładniejsze od tulipanów. 

29.Jupiter jest największą planetą w naszym w naszym układzie słonecznym.

30.Wenus jest najgorętszą planetą w naszym układzie słonecznym. 

31.Wenus jest najjaśniejszą planetą w naszym układzie słonecznym. 

32.Wspinaczka górska jest bardziej niebezpieczna niż koszykówka.

33. Piłka nożna jest bardziej ekscytująca niż tennis. 

34. Golf jest nudniejszy od jazdy na rowerze. 

35. iPhone 8 jest tańczy od iPhona X.

36. iPhone X jest bardziej nowoczesny niż iPhone 8.

37. Słońce jest największą gwiazdą w naszym układzie słonecznym. 

38. Matematyka jest trudniejsza niż angielski. 

39.Polski jest łatwiejszy niż geografia. 

40.Ślimak jest wolniejszy od żółwia.

41.Katy jest chudsza od Julie.

42.Forntine jest najpopularniejszą grą na Internecie. 

43.Facebook jest fajniejszy niż Instagram.

44.Matematyka jest najtrudniejszym przedmiotem w szkole. 

45.Tenis stołowy jest bezpieczniejszy niż żeglarstwo. 

46.Moja mama jest najpiękniejsza na świecie. 

47.Azja jest najogromniejszym kontynentem na świecie. 

48.Antarktyda jest najzimniejszym miejscem na świecie. 

49.Gepard jest najszybszym zwierzęciem na świecie. 

50.Tokio jest największym miastem na świecie. 


