
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

Autor:  Mgr. Petra Doskočilová 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vzdělávací předmět: Český jazyk 

Ročník: 6.  

Tematická oblast: Tvarosloví 

Téma hodiny:  Stupňování přídavných jmen 2 

Označení DUM:  VY_32_INOVACE_25.11.DOS.CJ.6 

Vytvořeno:  27. 11. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

1. VYSVĚTLI TATO RČENÍ, VYPIŠ Z NICH PŘÍDAVNÁ JMÉNA A DOPIŠ 

CHYBĚJÍCÍ STUPŇĚ, ROD MUŽSKÝ: 

 

Bere to na lehkou váhu.     Má sladký život.  

Vede zlé řeči.      Žije si na vysoké noze.  

Ten kluk je známá firma.    Ráno moudřejší večera. 

Cítí pevnou půdu pod nohama.   Vede střídmý život. 

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 

 

1. stupeň   2. stupeň    3. stupeň 

 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________ 

__________________   ___________________ __________________

     

2. OD PŘÍDAVNÝCH JMEN V ZÁVORKÁCH UTVOŘ 2. STUPEŇ. 

Pavla je________________(upřímná) než ty.  

Staré hrady jsou mnohem_________________(tajemné).  

Noc byla stále____________________(temná).  

Tvůj zájem je mi stále___________________(zřejmý).  

Cesta do kopce byla mnohem_______________________(strmá). 

Zvykli jsme si na___________________(skromná)ubytování.  



Tento svetr je___________________(příjemný) než ten starý. 

Zahrál nám____________________(známá) skladbu. 

 

3. DOPLŇ VHODNÝ TVAR 2. NEBO 3. ST. PŘÍDAVNÝCH JMEN, ZE SLOV V 

ZÁVORCE MUSÍŠ UTVOŘIT PŘÍDAVNÁ JMÉNA. 

Beskydy jsou vysoké, ale Krkonoše jsou _________________. 

Myslíš, že jsi _______________ (upřímnost) než ostatní? Úkol 

byl těžký, ale zvládl bych i ten _______________. Prošli jsme 

i ta ________________ (temno) zákoutí. Upekli jsme dobrý 

koláč, ale babička ještě ______________.  Každý si časem 

zvykne na __________________ (skromnost) život.  Myslíš, že 

můj prstýnek byl ________________ než ten tvůj, když stál jen 

o 50 korun víc? Jsi mi velmi blízký, ale Katka je mi 

_________________. Petr je na nás zlý, ale ty jsi v chování 

ještě __________________. 

 

4. VYBER SPRÁVNÝ TVAR, DOPLŇ TVAR 1. STUPNĚ 

a) _______________    nejsnazší  nejsnadnější  nejsnazší 

b) _______________     měkčí   měkší   měkčejší 

c) _______________    suší   sužší   sušší  

d) _______________    lepší   lepšejší  lepčí 

e) _______________     hlubší  hlubčí   hlubšejší  

f) _______________    ušší   uzší   užší 

g) _______________    drašší  dražší   draší  

h) _______________    křehčejší  křehčí   křehší 

i) _______________    horší   zlejší   horšší 

j) _______________     řidčí   řidčejší   řidší 

k) _______________    nejhezčí  nejhesčí   nejhezčejší 

l) _______________    nejtužší  nejtušší   nejtuzší 



ŘEŠENÍ 

 

1. 

 

1. stupeň   2. stupeň    3. stupeň 

 

lehký    lehčí     nejlehčí 

zlý     horší      nejhorší 

známý    známější     nejznámější 

pevný    pevnější     nejpevnější 

dobrý    lepší     nejlepší 

sladký    sladší     nejsladší 

vysoký    vyšší     nejvyšší 

moudrý    moudřejší    nejmoudřejší 

střídmý    střídmější    nejstřídmější 

     

2.  

Pavla je upřímnější než ty.  

Staré hrady jsou mnohem tajemnější.  

Noc byla stále temnější.  

Tvůj zájem je mi stále zřejmější.  

Cesta do kopce byla mnohem strmější.  

Zvykli jsme si na skromnější ubytování.  

Tento svetr je příjemnější než ten starý.  

Zahrál nám známější skladbu. 

 

3. 

Beskydy jsou vysoké, ale Krkonoše jsou vyšší. Myslíš, že jsi 

upřímnější než ostatní? Úkol byl těžký, ale zvládl bych i ten 

těžší. Prošli jsme i ta nejtemnější zákoutí. Upekli jsme dobrý 

koláč, ale babička ještě lepší. Každý si časem zvykne na 

skromnější život.  Myslíš, že můj prstýnek byl dražší než ten 

tvůj, když stál jen o 50 korun víc? Jsi mi velmi blízký, ale 

Katka je mi bližší Petr je na nás zlý, ale ty jsi v chování 

ještě horší. 



 

4. VYBER SPRÁVNÝ TVAR PŘÍDAVNÉHO JMÉNA 

a) snadný  nejsnazší  nejsnadnější  nejsnazší 

b) měkký   měkčí   měkší   měkčejší 

c) suchý  suší   sužší   sušší  

d) dobrý  lepší   lepšejší  lepčí 

e) hluboký  hlubší   hlubčí   hlubšejší  

f) úzký   ušší   uzší   užší 

g) drahý  drašší   dražší   draší  

h) křehký  křehčejší  křehčí   křehší 

i) zlý  horší   zlejší   horšší 

j) řídký   řidčí   řidčejší   řidší 

k) hezký   nejhezčí   nejhesčí   nejhezčejší 

l) tuhý   nejtužší   nejtušší   nejtuzší 
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