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Přídavná jména - CVIČENÍ 
 
 

Druhy přídavných jmen 
 

11. Podtrhněte přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. 
 
cizí, Eviččin, bratrův, hezká, sobí, ryzí, rychlé, Zuzančin, Petrův, sněhobílí, nepřímá, sestřin, 

ranní, kosí, zlatý, nezajímavý, strýcovo, vlněné, medvědí, písečný, vánoční, mladší, příjemný, 

Čapkův 

 
12. Nahraďte podstatná jména v závorkách přídavnými jmény a přídavná jména napište. 
 
(Pardubice) perník........................................ (Brno) obyvatelé ..........................................  

(Morava) víno ............................................... (Praha) občané............................................. 

(Strakonice) dudák ....................................... (Třeboň) kapr................................................ 

(Karlovy Vary) prameny................................ (Amerika) styl života..................................... 

(Čechy) občané............................................ (Petr) boty..................................................... 

(Dvořák) opery.............................................. (Rusko) literatura.......................................... 

(Jirka) auto ................................................... (Václav) náměstí........................................... 

(Domažlice) nářečí ....................................... (Neruda) pomník........................................... 

(Beskydy) příroda......................................... (Eva) kamarádka.......................................... 

 

Pravopis přídavných jmen 
 

13. Doplňte a správně napište –nn- nebo –n-: 
 
ce___ý šperk, spontá___í projev, nástě___é hodiny, bera___í rohy, bratr je nevi___ý, slo___í 

kly, nesmír___á odpovědnost, ra___í noviny, deseti___á soustava, ra___é brambory, hlině___ý 

džbán, prke___á podlaha, výko___ý stroj, rostli___ý výtažek, týde___í lhůta, havra___í vlasy, 

kole___í kloub, plátě___é kalhoty, koru___í svědek, zlome___á noha, osouzený vi___ík byl 

vi___en, dřevě___á chata, ce___ý šperk, byli___ý čaj, vi___ý ocet, kame___ý most, sklně___ý 

džbán, vo___ý květ 

 
14. Doplňte - mě- /-mně- 
 
nejskrom___jší, tam___ější, tem___jší, znám___jší, příjem___jší, zapom___tlivý, střídm___jší, 

zřejm___jší, zjem___ělý, sm___šný, nezm___rný, m___řicí, nejpřím___jší 
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Stupňování přídavných jmen 
 

15. Užijte přídavných jmen v závorkách v stupňovaných tvarech (viz číslice): 
 
V létě navštěvujeme (známý 3)………………… hrady a zámky. Sněžka je (vysoký 3) 

…………………….. hora v Čechách. On je (rozumný 3)…………………… ze všech. Přijedu (rád 

2) …………….. příští týden. Kamarád mi pomohl (zlý 3) …………………. dobách.  To byla 

(dlouhý 3) ……………………. cesta.  V zimě jsou (krátký 3) ………………… dny. Horské potoky 

jsou (mělký 2) …………………… (Známý 2) ………………… osobnosti bývají středem 

pozornosti. Manekýnka musí být (vysoký 2) ……………….… postavy. 

 
Skloňování přídavných jmen 
 

16. Doplňte koncovky přídavných jmen: 
 
Milanov___ kamarádi, Petrov___ bratři, sousedov___ králíci, dědečkov___ boty, 

Markét_________ sukně, ryz___ zlato, hus___ paštika, jedlov___ les, v Krakonošov___ 

zahrádce, ciz___ jazyky, s příjemn_________ kamarády, nezral___ třešně, vos___ hnízdo, 

drz___ chlapec, Emin___ bratranci, Emilov___ problémy, lstiv___ pohled, Karlov___ sestry, 

Nerudov___ povídky, obrázkov___ časopis, Erbenov___ balady, tetin___ dcery, babiččin___ 

buchty, vítan___ hosté, strýčkov___ známky 

 
 
17. Užijte vhodně ve větách následující přídavná jména. 
 
nemocný ....................................................................................................................................... 

nemocen ....................................................................................................................................... 

nemocná ....................................................................................................................................... 

nemocní ........................................................................................................................................ 

 
18. Doplňte náležité tvary přídavných jmen. 
 
Buďte (vítaný) ..........................., (drahý) ............................. přátelé. Sesbírej (spadlý) 

........................ jablka. (Německý a kanadský) .......................................... hokejisté sehráli dvě 

(přátelský) ............................... utkání. Listoval různými (obrázkový) ............................... časopis. 

Chlubí se (cizí) .............................. peřím. Jsme na vaše vyprávění skutečně (zvědavý) 

................................... Oni jsou opět (nemocný ........................... Děvčata tancovala 

(bos).............................. Děti byly (zvědavý) ............................., co jim rodiče přivezli. 


