
6.B – PŘÍDAVNÁ JMÉNA - VŠECHNA CVIČENÍ ZAPIŠ DO SEŠITU MLUVNICE!!! 

1. Vytvoř podle zadání přídavná jména – např. hnízdo pro sokoly = sokolí:  

nacházející se ve vesnici ....................................... vyrobený z ovoce ............................. 

pocházející z Islandu ........................... patřící Michaelovi (štěně)................................... 

2. Vypiš z každého řádku jedno přídavné jméno, které podle GRAMATICKÝCH 

PRAVIDEL nepatří do příslušné řady:  

a/ husí – plaziví – hrací – polní        

b/ lakomější – vyšší – nejhorší – užší 

c/ právníkův – Hančina – domácí – krtkovo 

3. Z podstatných jmen v závorkách utvoř přivlastňovací přídavná jména ve správném 

tvaru – opiš celé věty: 

V hodině literatury jsme si četli z (Čapek) povídek. Všichni (lékař) pacienti byli spokojeni. 

Se všemi příbuznými jsme se sešli na (babička) narozeninách. Zaměstnanci byli 

seznámeni s (podnikatel) záměry. Stěžovali si na (sousedka) psy. Seděl na (kamarád) 

místě. Četl v (Petra) deníku. Podívali jsme se do (maminka) tajné skrýše. 

4. Doplň i/í/y/ý: 

Mirkov- sestry, mluvili o Karlov-, potkal Petrov- přátele, chlapcov- boty, vrať to 

spolužákov-, závodníkov- brusle, šel do Pavlovov- ulice, vrátil se k závodníkov-, 

závodníkov- soupeři, malířov- výstavy, malířov-m- štětci, strom s kysel-m- v-šněm- 

5. Nastuduj si z učebnice Hravá čeština učivo o stupňování přídavných jmen – str. 41 

(hlavně informace o změně souhlásek - ch˃š, h˃ž, z˃ž, s˃š) a pak napiš 2. a 3. 

stupeň následujících přídavných jmen: 

 

malý, pevný, tichý, suchý, dlouhý, dobrý, nízký, měkký, zlý, špatný, drzý, vysoký, velký 

 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ 

snadný snazší/snadnější nejsnazší/nejsnadnější 
POZOR (u slova snadný existují dvě varianty stupňování, ještě v jednom slově cvičení to je 

 stejně) 

 

6. Opiš a doplň ě/ně: 

rozum-jší řešení, nejznám-jší firma, skrom-jší podmínky, nejupřím-jší kamarádka, tem-jší 

prostředí, upřím-jší slova, nejjem-jší hedvábí, nejvýznam-jší panovník, příjem-jší počasí, 

objem-jší zásilka, dom-lé nebezpečí, tajem-jší obyvatelé 

 



7. Rozhodni se podle smyslu věty, zda použiješ předponu ne- (vyjadřující zápor – např. 

nejasnější), nebo předponu nej- (vyjadřující 3. stupeň - nejjasnější): 

 

Ne-asnější noci bývají kolem letního slunovratu. Petr byl ve střelbě ne-istější, a tak 

vyhrál závody v pětiboji. Úkol mi připadal stále ne-asnější, proto jsem raději poprosila 

Janu o pomoc. Náš ne-edovatější had je zmije obecná. Chyběla mu odvaha, byl stále 

ne-istější. Chtěli najít to ne-ednodušší řešení. Kupec přivezl princezně šaty z ne-

emnějšího hedvábí.  Ne-ižnějÚkol mi připadal stále ne-asnější, proto jsem raději 

poprosila Janu o pomoc. Náš ne-edovatější had je zmije obecná. Chyběla mu odvaha, 

byl stále ne-istější. Chtěli najít to ne-ednodušší řešení. Kupec přivezl princezně šaty 

z ne-emnějšího hedvábí.  Ne-ižnější město v České republice je Vyšší Brod. 

 


