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1.  Doplňte koncovky příčestí a odůvodněte:  
 

Oddíly sportovců souhlasil… s návrhem trenéra. Rodiče se už vrátil… z dovolené. Sněhuláci 

na slunci roztál…. Slanečci byl… čerstv…. Torpédoborci brázdil… vodní hladinu. 

Torpédoborce vyplul…. na moře. 

 

2. Doplňte i/y a rozlišujte tvary podstatných jmen od tvarů přídavných jmen 

přivlastňovacích: 

 

Přišli Pavlov… kamarádi. 

Poznal jsem Pavlov… kamarády. 

Půjčil jsem Pavlov… učebnici. 

Mám rád Mozartovi… opery, Čapkovi… hry a Hrubínov… verše. 

U dědečkovi… zahrady čekali Pavlov… rodiče. 

Manželé Novákov… se přestěhovali do Prahy. 

 

3. Užijte ve větách vhodně tvary: nožičkami – nožičkama, ušima – uchy, očima – oky 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Najděte nesprávné tvary a opravte chyby: 

 

Pavla s rodičemi odjela na dovolenou. Naplnili jsme sáček vonnými směsmi. Žezla byly 

posázeny drahokami. Svého oblíbeného zpěváka mám na spoustě nahrávkách. Ve většině 

okresech už byla provedena změna. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



5. Užijte přídavných jmen v závorkách v stupňových tvarech (viz číslice): 

Sněžka je (vysoký 3) hora v Čechách. 

…………………………………………………………………………….. 

V zimě navštěvujeme (známý 3) horská střediska. 

…………………………………………………………………………….. 

Bratr měl (tichý 2) povahu. 

…………………………………………………………………………….. 

Půjdu tam (rád 2) zítra. 

…………………………………………………………………………….. 

Soused nám pomohl v (zlý 3) dobách. 

…………………………………………………………………………….. 

 

6. Užijte správné tvary přídavných jmen přivlastňovacích: 

Půjdeme doprava k (Tylovo nábřeží). Bydlím na (Smetanovo náměstí). Do (Myslíkova ulice) 

zajedeme zítra. Zastavíme se na (Karlův most). Strávil jsem den v (Halasův rodný kraj). Po 

této silnici se dostanete ke (Karlovy Vary). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Doplňte i/y: 

V… jste m… dobře poradili. Půjč m… knížku. M… se už rozloučíme. Na venkově se m… 

líbilo. Kam půjdete v…, tam půjdeme i m… Pojďte s nám… To m… leží v hlavě. 

 



8. Doplňte tvar sebou nebo spojení s sebou: 

Dítě ……… ve spaní házelo. Nemám ……… občanský průkaz. Rozumí se samo ………, že 

to neprozradím. Proud vody …….. strhával mosty, dřevo, kameny. 

 

9. Doplňujte tvary zájmena a zároveň uveďte, o který pád jde: 

Brýle……sklouzly na špičku nosu. Vyprávěl…… o své cestě. Potkal……, ale 

nepoznal…………. Otec………. poslal knihu. Hledal……….. už včera. 

Učil…………lyžovat. Ode …….. to nečekej. Neboj se ……….! 

 

Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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