
Přídavná jména - řešení 

1. Vyhledej v textu přídavná jména a zařaď ke vzorům: 

V loňském roce jsme navštívili památné a krásné město, ve kterém se nachází velmi stará 

micovna, v níž se razily stříbrné pražské groše. Dokonce jsme se prošli i důlními chodbami a 

samozřejmě jsme navštívili i místní cukrárnu. Celý výlet byl velmi vydařený a určitě bychom si 

ho chtěli zopakovat. 

 

přídavné jméno vzor 

loňském mladý 

památné mladý 

krásné mladý 

stará mladý 

stříbrné mladý 

pražské mladý 

důlními jarní 

místní jarní 

celý mladý 

vydařený mladý 

 

2. Jeden druh a vzory přídavného jména zde není použit, napiš který. 

přivlastňovací (otcův, matčin) 

 

3. U přídavného jména důlními urči všechny jeho mluvnické kategorie. 

důlními- 7. pád, č. mn., rod ženský, vzor jarní, druh měkký 

 

 

4. Převeď do množného čísla: 

drahý šperk – drahé šperky    divoký lev- divocí lvi 

hluchý umělec - hluší umělci    bystrý žák- bystří žáci 

strohý článek- strohé články    australský klokan- australští klokani 

 

5. Spoj přídavná jména s podstatnými, vzniknou tak česká sousloví. 

krokodýlí slzy      

jepičí život       

žlutá zimnice       

nervová činnost      

bílá vrána       

oslí uši       

černá ovce       

 

6. Vytvoř přídavná jména tak, aby vznikly přívlastky shodné: 

čaj z bylin- bylinný čaj    fanoušci z Mexika- mexičtí  fanoušci 

voda z pramene- pramenitá voda  kraj s bažinami- bažinatý kraj 

marmeláda ze švestek- švestková marmeláda kyblík z plastu – plastový kyblík 



tvář s vráskami - vrásčitá tvář    zeď z kamene- kamenná zeď 

mnich z Tibetu- tibetský mnich    záření hvězd- hvězdné záření 

 

7. Některá přídavná jména můžeme stupňovat, vyber je a vystupňuj: 

rychlý, Petrův, barevný, dobrý, velký, maminčin, psí, malý 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

rychlý rychlejší nejrychlejší 

barevný barevnější nejbarevnější 

dobrý lepší nejlepší 

velký větší největší 

malý menší nejmenší 

 

8. Doplňte jmenné tvary přídavných jmen: 

šťastný – šťasten, šťastna, šťastno, šťastni, šťastny 

unavený-unaven, unavena… 

živý-živ, živa… 

laskavý-laskav, laskava… 

hotový-hotov, hotova… 

bosý-bos, bosa… 

dlužný-dlužen, dlužna… 

 

9. Doplňte správně –i/-y: 

toulavý pes      spravedliví soudci 

drazí přátelé      ryzí kov 

milý tatínku      Krokovy dcery 

o Petrových bratrech     manželé Novákovi 

na bratrovy knihy     paví pero 

prezidentovy projevy     osamělý jezdec 

 

10. Vytvoř věty se správně užitými přídavnými jmény: 

nejjemnější-   Koupili jsme nejjemnější hedvábí. 

nejasný-    Tento úkol je mi stále nejasný. 

nejjistější-  Buď ve svém oboru nejjistější ze všech. 

nejistý-   V matematice jsi stále nejistý. 

školní-    Půjdeme se podívat na školní výstavu prací žáků. 

školský-   Dotazník jsme poslali na školský úřad. 

lední-    V ZOO jsme obdivovali ledního medvěda. 

ledový-   Máme rádi ledový salát. 

řídící-    Věta hlavní je vždy řídící pro větu vedlejší. 

řidičský-   Získal jsem řidičský průkaz v 18 letech. 

 

 

 



 


