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Tvarosloví I. - podstatná a přídavná jména 
 
I. Podstatná jména 
 
1. Vysvětli pojem „podstatná jména“: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Doplň vzory podstatných jmen: 

rod mužský životný  rod mužský neživotný rod ženský  rod střední 

_________   _________   _________  _________ 

_________   _________   _________  _________ 

_________       _________  _________ 

_________       _________  _________ 

 

3. Napiš podstatná jména v příslušném tvaru: 

Bez (sůl) _______________, u (stodola) _______________, před (sochy) ________ 

_______________, o (učitel) _______________, stát na (země) _______________, 

do (skála) _______________, s (jehňata) _______________, mezi (pole) _________ 

_______________, vedle (budova) _______________, se (pes) ________________. 

 
4. Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen 

Mluvnická kategorie 
--- pád --- --- číslo --- ---- rod ----- 

Podstatné jméno  

na nebi    

z domu    

pro babičky    

Petře!    

 

5. Doplň podstatná jména v 1. pádě:  

 1. stromy s bílou kůrou 

 2. svazky roští 

 3. roční období s nejnižšími teplotami 

 4. synonymum ke slovu obce 

 5. do obálek dáváme ... 

 6. velké domy např. s kancelářemi 

 7. synonymum ke slovu chyby 

  

 

 Nelze žít _______________ (tajenka). 

       

       

       

       

       

       

       



II. Přídavná jména 
 
1. Vysvětli pojem „přídavná jména“: _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
2. Vypiš, jaký by měl být tvůj kamarád/kamarádka: 
 
Milá, veselá, ochotná, .......______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

3. Doplň druhy přídavných jmen: 

 

DRUH VZORY 

  mladá  

 jarní   

   otcovo 

  matčina  

 

4. Doplň koncovky: 

Zl_ čaroděj, neposlušn_ Budulínek, hloup_ Honza, devítihlav_ drak, mal_ Smolíček, 

zl_ obři, hladov_ krkavci, vesel_ kašpárek, zvídav_ Rarášek, obětav_ trpaslíci, zl_ 

vlk, lstiv_ loupežníci, starostliv_ král. 

 

5. Vhodně přirovnávej a doplňuj: 

bílý jako _____________________  _____________________ jako slunce 

kyselý jako _____________________  _____________________ jako vodník 

sladký jako _____________________  _____________________ jako noc 

velký jako _____________________  _____________________ jako kámen 

 

6. Doplň tabulku se stupňováním přídavných jmen: 

stupeň 
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

přídavné jméno 

teplý    

temný    

jasný    

 

 



Tvarosloví I. - podstatná a přídavná jména - řešení 
 
I. Podstatná jména 
 
1. Vysvětli pojem „podstatná jména“: jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 
 
2. Doplň vzory podstatných jmen: 
rod mužský životný  rod mužský neživotný rod ženský  rod střední 
pán     hrad (les)  žena   město 
muž     stroj   růže   moře 
předseda       píseň   kuře 
soudce       kost   stavení 
 
3. Napiš podstatná jména v příslušném tvaru: 
Bez (sůl) soli, u (stodola) stodoly, před (sochy) sochami, o (učitel) učiteli, stát na 
(země) zemi, do (skála) skály, s (jehňata) jehňaty, mezi (pole) poli, vedle (budova) 
budovy, se (pes) psy. 
 
4. Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen 

Mluvnická kategorie 
--- pád --- --- číslo --- ---- rod ----- 

Podstatné jméno  

na nebi 6. J stř. 

z domu 2. J muž. než. 

pro babičky 4. MN žen. 

Petře! 5. J muž. živ. 

 
5. Doplň podstatná jména v 1. pádě:  
 1. stromy s bílou kůrou    břízy 
 2. svazky roští     otepi 
 3. roční období s nejnižšími teplotami  zima 
 4. synonymum ke slovu obce   vsi 
 5. do obálek dáváme ...    dopisy 
 6. velké domy např. s kancelářemi  budovy 
 7. synonymum ke slovu chyby   omyly 
     Nelze žít bez vody (tajenka). 
 
II. Přídavná jména 
 
1. Vysvětli pojem „přídavná jména“: vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, vlastností a dějů. 
 
2. Vypiš, jaký by měl být tvůj kamarád/kamarádka: 
 
Milá, veselá, ochotná, individuální řešení. 
 
3. Doplň druhy přídavných jmen: 

DRUH VZORY 

tvrdá mladý mladá mladé 

měkká jarní jarní jarní 

přivlastňovací 
otcův otcova otcovo 

matčin matčina matčino 

 
4. Doplň koncovky: 
Zlý čaroděj, neposlušný Budulínek, hloupý Honza, devítihlavý drak, malý Smolíček, 
zlí obři, hladoví krkavci, veselý kašpárek, zvídavý Rarášek, obětaví trpaslíci, zlý vlk, 
lstiví loupežníci, starostlivý král. 



 
5. Vhodně přirovnávej a doplňuj: individuální řešení 
 
6. Doplň tabulku se stupňováním přídavných jmen: 

stupeň 
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

přídavné jméno 

teplý teplý teplejší nejteplejší 

temný temný temnější nejtemnější 

jasný jasný jasnější nejjasnější 

 
 


