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PŘÍDAVNÁ JMÉNA - test 
 

  1) Přídavná jména dělíme do 3 druhů: __________________________________ 
 

  2) Označ přídavná jména, která nejsou vzorem pro skloňování přídavných jmen: 
 

       nový – mladý – jarní – lesní – otcův – bratrův – sestřin – matčin  
 

  3) Se kterým slovním druhem se přídavná jména shodují v rodě, čísle a pádě? 
  
       ______________________________ 
 

  4) Urči vzor následujících přídavných jmen: 
 

       a) hluboký ____________________ b) králův ____________________ 
 

       c) tetin  ____________________ d) ryzí  ____________________ 
 

       e) psí  ____________________       f) černý ____________________ 
 

  5) Napiš v 1. pádě mn. č.: 
 

       a) nový žák ____________________ b) zlý pes ____________________ 
 

       c) Janův syn ____________________ d) malý hoch ____________________ 
 

  6) Doplň -n- nebo -nn- do následujících tvarů přídavných jmen: 
     
       a) vi____ý sklípek  b) jele____í paroží  c) ra____é brambory 
 

       d) ra____í zprávy  e) hlině____ý džbán  f) oke____í rám 
 

       g) havra____í vlasy  h) de____í světlo  i) kame___ý most 
 

  7) Přiřad k přídavným jménům správně uvedené výrazy (použij všechny):  
       konev, maminka, papír, prádlo, prkno, prodavačka, ulice, vůz, zboží 
        
       a) žehlicí _______________  b) _______________ kropící _______________ 
 

       c) balicí   _______________  d) _______________ žehlící _______________ 
 

       e) kropicí _______________  f) _______________ balící   _______________ 
    
  8) Napiš 2. a 3. stupeň k uvedeným přídavným jménům: 
 

       a) měkký  _______________________  __________________________ 
 

       b) dobrý  _______________________  __________________________ 
 

       c) lidský  _______________________  __________________________ 
 

       d) špatný  _______________________  __________________________ 
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PŘÍDAVNÁ JMÉNA – odpov ědi: 
 
  1) tvrdá, měkká, přivlastňovací 
  2) nový, lesní, bratrův, sestřin 
  3) s podstatnými jmény 
  4) a) mladý  b) otcův 
      c) matčin  d) jarní 
      e) jarní  f) mladý 
  5) a) noví žáci b) zlí psi 
      c) Janovi synové d) malí hoši 
  6) a) vinný sklípek b) jelení paroží c) rané brambory 
      d) ranní zprávy  e) hliněný džbán f) okenní rám 
      g) havraní vlasy h) denní světlo i) kamenný most 
  7) a) žehlicí prkno b) vůz kropící ulice 
      c) balicí papír d) maminka žehlící prádlo 
      e) kropicí konev f) prodavačka balící zboží 
  8) a) měkčí, nejměkčí 
      b) lepší, nejlepší 
      c) lidštější, nejlidštější 
      d) horší, nejhorší 
   
 
 
 


