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1.  Doplňte třetí stupeň přídavných jmen: 
 

Víte, že  

(starý)…………..…. časopis na světě začal vycházet v Paříži v roce 1633? 

(slavný)………....….Shakespearova tragedie se jmenuje Hamlet? 

(známý)……….…….dílem Jaroslava Haška jsou osudy dobrého vojáka Švejka? 

(velký)…..…………. věc na světe je vědět, jak být sám sebou? 

(tvrdý)……….…..….nerost je diamant a mezi (měkký)………….….. patří mastek? 

 

2. Slova v závorkách užijte ve spisovných tvarech: 

 

Měli jsme schůzku u (Máchova)……………sochy. Do finále se probojovali (kanadský a 

český)………………………………………hokejisté. Tento příklad je mnohem 

(těžký)…………………. Z (Karlův)……………………mostu jsme se dívali ke 

(Smetanovo)………………….muzeu. Pod (Jirkův)…………….. stolem ležel kus papíru. 

 Z (kamarád)……………………….. sbírky mě nejvíc zaujali 

(maličký)……………………brouci. (Malé) ……………………lvíčata jsou (krotké)……….. 

 

3. Doplňte i/y, í/ý 

 

Co rád jím 

Polévku s masov….m….  knedlíčky a vlasov….m….  nudlemi, ryb…. filé, ořechov…. dort, 

vepřov…. řízek s bramborov….m salátem, hověz…. maso na hříbkách, řezy s mandlov…m 

krémem, kokosov…. dortík, borůvkov…. koláč, hus… játra, žemlov…. nákyp, dušené telec… 

s okurkov…m salátem, libov…. vepřov… bůček s knedlíkem a kysel…m zelím, zeleninov… 

vývar, vanilkov… krém, ryb… maso s bramborovou kaší, zvěřinov… guláš s tymiánem. 

Ciz… jídla nejím. 

 



 

4. Doplňte i/y, í/ý: 

 

hladov… ps….    podezřel… člověk 

Petrov…. spolužačky    velryb… maso 

dědečkov… známí    vos… hnízdo 

trenérov…m svěřencům   ryz… zlato 

ciz…m klukům    kovov… vojáčci 

Jirkov… sourozenci    hodinov…m… ručičkam…. 

 

5. Tvořte krátké věty s přídavnými jmény: 

smělý – smělí    dravý – draví    bílý – bílí 

slabý – slabí    hravý – hraví    dospělý – dospělí 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Napište v množném čísle tyto výrazy: 

na zvadlém květu……………………………………………………………………………….. 

na rozkvetlé mezi……………………………………………………………………………….. 

v neznámé zemi…………………………………………………………………………………. 

s vytrvalým koněm……………………………………………………………………………… 

na holé větvi……………………………………………………………………………………. 

na sněhové pláni………………………………………………………………………………… 



7. Doplňte vhodná přídavná jména: 

……………….. jako buk    ………………..jako led 

………………....jako noc    ………………..jako kámen 

…………………jako želva    ………………..jako sova 

………………….jako vodník   ………………...jako med 

 

8. Slova v závorce dejte do správného tvaru: 

Psi po nás zablýskli (jiskrné oči)………………. Usmál se na nás a pohlédl (hnědé 

oči)………………….. Držel se maminky (drobné ručičky)……………………Martin chytil 

kapra (vlastní ruce)……………………...Seděl a lehce si pohupoval (bosé 

nohy)……………..Chlapec se vrátil s (omrzlé uši)…………………………. 
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