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2.  Přídavná jména přivlastňovací
1.  Doplň správnou koncovku.

Tatínkov  králíci vypadali pohuble. Milovala jsem Nerudov  básně. Ni-

kdy nezapomenu na učitelov  hlášky z hodin českého jazyka. Verun-

čin  zákusky všem moc chutnaly. Ředitelov  napomenutí bylo ku pro-

spěchu. Maminčin  nové nehty měly vínovou barvu. Na oslavě chyběli 

Petrov  synové. Babiččin buchty se trochu připálily. Všechny Janov  

dopisy si schovala do šuplíku. 

2.  Doplň správnou koncovku. Pozor, mezi přídavná jména se zamotala i ta 
podstatná. Označ žlutě tvary přídavných jmen přivlastňovacích. 

Cestou jsem potkala Martinov  dcery. Vrátila se zpátky k Martinov . 

Setkala jsem se s Martinov m  syny. Mluvil o Martinov ch zkušenos-

tech s technikou. Potkal jsem Martinov  psy, jak běželi k lesu. Namaloval 

jsem obraz Martinov . Martinov  nože potřebovaly nabrousit. Donesl 

jsem nože Martinov , aby je nabrousil. Všichni Martinov  křečci se 

otrávili jedem. Zavolali jsme jim, aby přinesli Martinov  sušené houby, 

protože je měl hezky voňavé. 

3.  Vymysli podle zadání.

a) přídavné jméno přivlastňovací, v jehož koncovce bude y 

b) přídavné jméno přivlastňovací, v jehož koncovce bude i 

Tato slova použij ve větách.

4.  Vyber správnou možnost.
1. ČETL JSI MÁCHOV  BÁSNĚ?
a) Četl jsi Máchovi básně?
b) Četl jsi Máchovy básně?
c) Četl jsi Máchovo básně?

2. ŽÁCI SI PROHLÍŽELI POLICISTOV  ODZNAKY. 
a) Žáci si prohlíželi policistovy odznaky.
b) Žáci si prohlíželi policistovi odznaky.
c) Žáci si prohlíželi policistovo odznaky.

3. NA ZEMI SE VÁLELY ČAPKOV  ROMÁNY. 
a) Na zemi se válely Čapkovy romány.
b) Na zemi se váleli Čapkovi romány.
c) b) Na zemi se váleli Čapkovo romány.

4. NA VÝSTAVĚ JSEM SE SEZNÁMIL S MÁNESOV M  MALBAMI. 
a) Na výstavě jsem se seznámil s Mánesovímy malbami.
b) Na výstavě jsem se seznámil s Mánesovýmy malbami.
c) Na výstavě jsem se seznámil s Mánesovými malbami.

5.  OTEC NEVYCHÁZEL S MATČIN M  PŘÍBUZN M  ZROVNA 
NEJLÉPE.

a) Otec nevycházel s matčinýmy příbuznýmy zrovna nejlépe.
b) Otec nevycházel s matčinými příbuznýmy zrovna nejlépe.
c) Otec nevycházel s matčinými příbuznými zrovna nejlépe.

5.  Doplň správnou koncovku.

Mafi ánov  praktiky na řadu lidí zafungovaly. Chirurgov  ruce byly 

opravdu šikovné. Vendelínov  boty potřebovaly nutně umýt. Komedian-

tov  poníci utekli zadní bránou. Cestou narazil na Františkov  krávy 

a Milošov  pudly. Husov  stoupenci byli popsáni v řadách učebnic. Kde 

všude jsi viděl Žižkov  podobizny? Mluvili o Janu Žižkov . U Kyselů 

jsem se setkal s Marešov m  dětmi. Představili nám Alžbětin  ná-

pady. 


