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1. Doplňte pravopisné cvičení. 
   v … borné v …svě … ení, vra …í oko, mikrovl … á trouba, ro … lobený b … k, 

zam … šlený str … ček, l … skov … oříšek, rodi … ý v … let,  … eský … rumlov, 

bl … kav… prsten, b … l … ý čaj, v … soká v … ka, čap … hnízdo, bab … in  

d…m, nab … tá peněženka, … schl … l … st, ro … tom … l… pes,  …arlův … ost 

 

2. Vybarvěte přídavná jména tvrdá – modře, měkká – žlutě a přivlastňovací – červeně:  

    s ozdobnými motivy, okolo zimní zahrady, na jízdním kole, pro zajímavé časopisy, na dětském  

    hřišti, ve slavnostním obleku, vedle bratrova domu, v ledním hokeji, mateřská láska,  

    od sousedových psů, nad vysokým oknem, v masopustním průvodu. 

 

3. Vystupňujte následující přídavná jména: 

1. stupeň 2. stupeň 3.stupeň podstatné jméno 

špatný   telefon 

čistý   ručník 

snadný   úkol 

dobrý   soused 

horký   čaj 

 

4. Utvořte od podstatných jmen přídavná jména přivlastňovací v příslušném pádě: 

   puška (myslivec, 2. mn.) 

   čepice (Večerníček, 3. j.) 

   výstava (malíř, 4. j.) 

   okno (soused, 7. mn.) 

   hlas (zpěvačka, 2. j.) 

   brýle (lékař, 6. mn.) 

   šaty (Veronika, 6. mn.) 
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5. V následujících dvojicích označte pouze přivlastňovací přídavné jméno: 

otcovská – otcova rada 

zahradnické – zahradníkovy nůžky 

ženin – ženský plášť 

sportovní – sportovcovy boty 

pilotův – pilotní průkaz 

 

6. Spojte antonyma (= slova opačného významu): 

strmý 

rozvážný 

přiměřený 

výstižný 

obyčejný 

všeobecný 

nepřesný 

zvláštní 

pozvolný 

speciální 

ukvapený 

přehnaný 

 

7. Spojením slov z obou sloupečků vytvořte sousloví: 

základní  

mobilní  

kapesní 

plavecký 

Český 

fotbalový 

nůž 

areál 

škola 

les 

míč 

telefon 

 

8. Napište věty. v nichž užijete těchto přídavných jmen: 

•  kamarádský 

 

•  kouzelný 

 

• hlavní 


