
Přídavná jména /jméno a příjmení_______________________________________ 

 

1. Urči slovní druh zvýrazněných slov, doplň číslici slovního druhu k písmenům pod 

textem. 

a) Zítra přijedou na návštěvu Petrovi rodiče. b) Petrovi dnes není dobře. c) Musím 

zajít k sousedovi. d) Každé ráno mne budí sousedovi psi. e) Dědečkovi králíci jsou 

ještě maličcí. f) Jdu se podívat k dědečkovi na jeho nové králíky. g) Učili jsme se o 

Janu Nerudovi. h) Nerudovy povídky jsou často spojeny se vzpomínkami na dětství. 

i) Hlavně to neprozraď mému bratrovi. j) Zdeněk a Pavel jsou bratrovi spolužáci. 

a)_________b)__________c)_________d)__________e)__________f)__________

g)__________h)_________i)_________j)__________ 

 

2. Doplň správné i/y. 

Přišli k nám na návštěvu otcov__ spolupracovníci. Držela se bratrov__ ruky jako 

klíště. Určitě pozdravuj Pavlov__ rodiče. Některé Čapkov__ povídky mi připadají 

opravdu jedinečné. To rozbili Milanov__ bratranci, my za nic nemůžeme. Určitě ti 

musím ukázat Lukášov__ vynálezy. Pozdravují tě Honzov__ sestry. 

 

3. Zvýrazněné výrazy převeď na spojení přivlastňovací přídavné jméno + podstatné 

jméno. Na linku piš pouze dvojice slov. 

a) Manželka bratra je na mateřské dovolené. ______________________________ 

b) Poznal jsem sourozence od Tomáše. __________________________________ 

c) Stýská se mi po koláčích od maminky. _________________________________ 

d) Všichni čekali na názor odborníka. ____________________________________ 

e) Šel jsem na návštěvu k příteli Jitky. ____________________________________ 

f) Rád si prohlížím ilustrace od Lady. _____________________________________ 

g) S prací Romana jsem moc spokojený. __________________________________ 

 



4. Doplň do vět přídavná jména ve 2., případně 3. stupni (podle významu). 

Chci si koupit ______________ (dobrý) počítač, než mám teď. Co se mi může stát 

_________________ (špatný), než že ten test budu opakovat? Karel je o patnáct 

centimetrů _____________ (vysoký) než já. _____________________ (mladý) z nás 

je Kačenka. V létě jsou ______________ (dlouhý) dny a naopak ________________ 

(krátký) noci než v zimě. Musíme mu koupit __________________ (nízký) židli, 

nedosáhne ještě na zem. Bude to určitě _______________ (snadné) vyřídit to 

osobně než telefonicky. Ty nohavice jsou ještě ______________ (úzké), než jsem si 

myslela. To je ten __________________ (těžký) úkol, jaký jsem kdy dostala. U moře 

je _______________ (vlhký) vzduch než ve vnitrozemí. 

Využij při doplňování internetovou příručku Ústavu pro jazyk český: 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=dobr%C3%BD&dotaz=lep%C5%A1%C3%AD&ascii=0#bref2 

5. Výrazy v závorkách uveď v množném čísle ve správných tvarech. 

a) Hrál si s ______________________________________ (dřevěná loutka). 

b) Zkus se na to podívat _________________________________ (sestřino oko). 

c) To jsou ale ______________________________________ (roztomilé štěně). 

d) Copak jsou ti sousedé ______________ (hluchý), že neslyší zvonek? 

e) Nesahej na fotky ______________________________ (špinavá ruka). 

f) Tento lék vynalezli _____________________________ (český vědec). 

 

6. Do tabulky utvoř požadované tvary přídavných a podstatných jmen. 

sladký dort 7. pád, množného čísla  

drahé auto 6. pád, jednotného čísla  

kamenitá cesta 7. pád, množného čísla  

vykulené oko 7. pád, množného čísla  

vysoký strom 3. pád, množného čísla  

cizí dům 6. pád, množného čísla  

 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=dobr%C3%BD&dotaz=lep%C5%A1%C3%AD&ascii=0#bref2

