
1.Vyhledej ve větách přívlastky a urči, zda se jedná o přívlastek shodný nebo neshodný. 
 
 
Cesta lesem byla po dešti rozbahněná. Zápas vyhráli hokejisté z Finska. 
Za špinavým městem se rozprostírají užitková pole. 
V Severní Americe najdeme obrovské množství vysokých mrakodrapů. 
Železný most přes širokou řeku je dlouhý několik desítek metrů. 
Celosvětových závodů na lyžích se každoročně účastní i několik sportovců z České republiky. 
Zajímavá práce na počítači mě velmi baví. 

 
 

3. Nahraď přívlastek shodný přívlastkem neshodným: 
 
kovové nástroje _________________________________ 
venkovský život _________________________________ 
letištní provoz ___________________________________ 
 
 
4. Nahraď přívlastek neshodný přívlastkem shodným: 
 
rychlík z Plzně __________________________________ 
smích dětí ______________________________________ 
chaos v dopravě _________________________________ 

 
6. Doplň PKS tak, aby odpovídaly zeměpisným názvům. 
  
Na východě sousedíme se __________________________ republikou. 
Kolín je město ve _________________________ kraji.   
Nedaleko hradu Bezděz se rozkládá __________________jezero.  
Amazonka protéká ________________  Amerikou. 
Řecko leží na _______________________ poloostrově. 
Francii na jihu omývá _________________ moře. 
 
7. K podstatnému jménu napiš vhodný PKS a PKN.  
 
 PKS                                                                           PKN  
_____________________    židle       __________________________________ 
_____________________    květ       ___________________________________  
______________________  cesta      ___________________________________  
______________________  úkol       ___________________________________ 
______________________  prsten    ___________________________________  
______________________  buchty   ___________________________________  
_______________________pozdrav _________________________________ 
 
 
 
 



 
 
Podtrhni spojení, v nichž jsou postupně rozvíjející přívlastky  

 
malebné jižní Čechy, potrhaná zimní bunda, dobré kynuté knedlíky, zelená a modrá látka, 
nové vojenské letadlo, rozbitý šicí stroj, jedinečný a dokonalý nástroj, dotěrný a neodbytný 
člověk, hudební a výtvarná výchova, jarní a podzimní rovnodennost, dlouhý zimní den, moje i 
tvoje názory, zdravá pohanková kaše, usušené léčivé byliny, nejrychlejší autobusové spojení 
do Prahy, nové sjezdové lyže, rychlý a spolehlivý vůz 
 
 Doplňte čárky  
 
těžký matematický příklad; sáček jablek hrušek a mirabelek; staré potrhané žíněné matrace; 
Alenina školní brašna; zajímavá a proto obletovaná žena; stojací ale i stolní lampy; dlouhý 
nákladní vlak; stručný varovný signál; hezká jenže hloupá dívka; kvalitní rybářská třpytka; 
malý a proto roztomilý medvídek 
 
1. Potrhni přívlastky volné a těsné a doplň čárky tam, kam patří. Napiš, o jaký přívlastek se 
jedná. 
 
Letadla spojující i nejvzdálenější místa na světě patří dnes k nejrychlejším dopravním 
prostředkům.  
Děti pocházející z venkova jsou velmi často skromnější než děti z měst. 
Lidé věnující se alespoň dvakrát týdně sportu bývají méně často obézní. 
Jan Neruda milující procházky po Malé Straně napsal šest velmi známých básnických sbírek. 
Brno hojně navštěvované turisty je největším městem Moravy. 
Studenti bydlící nedaleko sídla vysoké školy velmi často nedostanou ubytování na kolejích. 
Velmi mnoho lidí trpících obezitou je se svou postavou spokojeno. 
Sportovci našeho klubu věnující se veslování odjedou na soustředění do Račic. 
Domečky z 18. století často hodně zchátralé se staly součástí místního skanzenu. 
 
 
 
 
2. Nahraď vedlejší věty bohatě rozvitými přívlastky a doplň správně čárky. 
 
Vědci, kteří hledají lék proti rakovině, pocházejí z celého světa. 
Vlak, který vjel do tunelu, nám zmizel před očima. 
Chlapci, kteří chodí na pravidelné tréninky, byli přednostně vybráni do reprezentace školy. 
Praha, která má velké množství historických památek, je nejnavštěvovanějším městem naší 
republiky. 
O zbraních, které se používaly v době husitské, jsme se učili letos v dějepise. 
Zubaři, kteří patří k nejméně oblíbeným lékařům, nás často během chvilky zbaví velké 
bolesti. 
Lidé, kteří pravidelně sportují, jsou odolnější proti nemocem. 
 


