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velký, větší, největší

drahý, dražší, nejdražší

vysoký, vyšší, nejvyšší

veselý, veselejší, nejveselejší



Přídavná jména v závorkách užijte ve 3. stupni

Moje maminka je (dobrá) ............... na světě. Tatínek je (moudrý)

................. ze všech. Můj polštář je (měkký) .................. Náš dům

je (nový).................... a (vysoký) ..................... v ulici. To je (dobrý)

...................... nápad! (Smutná) ................. holka se rozplakala, 

ale (veselý) ................. kluk ji hned rozesmál. Co je na světě

(drahé)....................? Ten kluk je (drzý) ................... ze všech ve 

třídě. (Malá) .................. i (velká) .................. kniha na světě se 

nachází v muzeu. To je (krátká) ..................... a (hezká) ...................

cesta do školy. 

Přídavná jména v závorkách užijte ve 2. stupni

Andulka je (hezká) ................ než Evi

ž Andulka. Petr je (vysoký).............. než jeho bratr Karel,

 ale Karel je (veselý) .................. než Petr. Moje sestra je (mladá)

................. než já. Tatínek je o 5let (starý)................ než maminka.

Naše škola je (velká)................ než vaše. Bazén je (dlouhý) ................

než 10 metr

čka, ale Evička je (chytrá)
 
................. ne

ů. Dnešní domácí úkol je (lehký) ................ než včerejší.

Chleba je (drahý) .................. než rohlík. Med je (sladký) ........... 

než cukr.



Vyber správný tvar přídavného jména
Angli

ština:  
Ruština:           
Vietnamština:  

čtina:       
Ukrajin

Choose the correct form of the adjective

Hãy chọn những tính từ chính xác

  Обери правильний вид прикметника
Выбери правильную форму прилагательного

Oliver je můj / / bratr.

Jeho nápady jsou vždy / /.

Kupuji si jen to, co je / /.

Líbí se mi / / sukně.

Ta cesta byla / / ze všech.

Náš soused je / / ze všech sousedů.

Alena dostala  / / dárek.

Na Ivana zbyl jen ten / / úkol. 

starejší - staršší - nejstarší

nejdobřejší - dobřejší - nejlepší

nejmoderní - nejmoderné - nejmodernější

kračí - kratší - kratčí

nejdlouhejší - nejdelší - nejdelčí

nejzlejší - nejhorčí - nejhorší

nejdrahejší - nejdrachší - nejdražší

nejlechčí - nejlehší - nejlehčí

Doplň správný tvar přídavného jména

1.stupeň

Kateřina je________ 

Můj mobil je 

Já jsem__________

On má  televizi

Úkol z dějepisu je_____

Teta je 

Filip je vysoký

drahý

velkou

veselá

2.stupeň

Lenka je 

bratrův je______

ty jsi__________

vy máte________

z češtiny 

maminka je_____

Kamil je vyšší

hezčí

těžší

3.stupeň

Eliška je___________

a tatínkův je________

kdo je však 

naše televize je 

z matematiky je_______

babička je___________

Honza je nejvyšší

nejchytřejší

největší


