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Predlog nalog za preverjanje 

1. Samostalnikom dodaj po en pridevnik.

 korenina  vreme

 rob  cesta

 cvetje  ime 

 žival  bolezen

 okus  gozd

 pobočje  vrata

2. Pridevnike iz 1. naloge prepiši na ustrezno mesto v preglednici.

LASTNOSTNI PRIDEVNIKI SVOJILNI PRIDEVNIKI VRSTNI PRIDEVNIKI

Kako si si pomagal med razvrščanjem pridevnikov? 

 

3. Vpiši ustrezno obliko pridevnika v oklepaju. 

 Kopriva je (visoka)  od ozkolistnega trpotca, trpotec pa je (nizek) 

 od ivanjščice. 

Črni kruh je (zdrav)  od belega. 

Danes sem napisal (dober)  spis doslej. 

Med vsem sošolkami je Melita (prijazna) .

Tadeja je (velika)  od Anje, Anja pa je (majhna)  od Tine.

Od vseh sadežev se mi zdi limona (kisla) .

Jezero je (plitvo)  od morja.

Torta je (sladka)  od kruha.

Danes je (tih)  dan, kar jih pomnim.
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Diamant je (trd)  mineral.

Ali obstaja še (nesramna)  pripomba od te? 

Izbral si je (drag)  čevlje v tej trgovini.

V gorah je zrak (redek)  kot v dolini.

Naš vodnjak je (globok)  od vašega. 

Matematična domača naloga je zame (težek)  od angleške.

4. Podčrtaj pravilni način stopnjevanja pridevnika. 

Mesečna revija Planinski vestnik izhaja že več kot 100 let, zato velja za najstarejšo/najbolj 
staro slovensko revijo, ki še vedno izhaja.

V njej najdemo informacije o najbolj pomembnih/najpomembnejših dogodkih v planinstvu. 

Samo pri nas lahko kupite vse izdelke po najbolj nizki/najnižji ceni.

Moja učiteljica je bolj ljubezniva/ljubeznivejša od tvoje. 

Bratove smuči so bile bolj drage/dražje od mojih. 

Peter je v našem razredu najbolj močan/najmočnejši. 

5. Tvori vse stopnje pridevnikov in dopolni preglednico.

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK

miren

širok

najboljši

poceni

mlad

6. V povedi obkroži stopnjevani pridevnik.

 Listi zelenega trpotca so daljši kot žajbljevi.

Obkroženi stopnjevani pridevnik prepiši na ustrezno mesto v preglednici in mu pripiši še 
preostali stopnji.

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK
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7. Popravi napačno stopnjevane pridevnike. Pravilne oblike napiši na črto. 

Janko ima bolj novo kolo kot ti. 

Katera je najbolj majhna žival na svetu? 

Njeni lasje so bolj temni od tvojih. 

Mama speče najbolj dobre palačinke. 

Janko je bolj mlad od Tineta. 

Trokrpi javor je med vsemi vrstami javorja najtrdejši. 

Triglav je najbolj visoka gora v Sloveniji. 

Katero slovensko jezero je najglobokejše? 

Naši učitelji so bolj zahtevni od vaših. 

Pozimi je motovilec bolj drag od mesa. 

Bolj grde maškare še nisem videl. 


