
Preverimo svoje znanje o pridevniku  
 

 

1. Preberi nepopolno besedilo o pridevnikih in ga dopolni.   

Pridevniki so besede, s katerimi poimenujemo _______________, _______________ in 

_______________. Po njih vprašamo z vprašalnicami _______________, _______________  

in _______________, zato so treh vrst: _______________, ______________ in 

_______________. Imajo oblike za _____ spole (_______________, _______________,  

_______________) in za _____ števila (_______________, _______________, 

_______________). V katerem spolu in številu je pridevnik, je odvisno od 

_______________, pred katerim je pridevnik in ga pomensko dopolnjuje. 

 

2. Preberi besede. 

šola, šala, malica, veja, vejica, okno, Štefan, krožnik, kosilo, maček, češnja 

Dopolni. 

Zgornje besede so _______________, saj ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Preberi besede. 

šolski, okenski, Štefanov, Matevžkov, češnjev, skutni, priljubljen, Anikin, mamičin, bohinjski 

Dopolni. 

Zgornje besede so _______________, saj ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Preberi povedi in podčrtaj pridevnike. 

Ljubljana ima nekaj lepih muzejev.  

Narodni muzej Slovenije je najstarejši muzej v Sloveniji. 

Jože Plečnik se je rodil v skromni hiši v Ljubljani.  

Starši so Plečnika poslali na državno obrtno šolo v Gradec.  

Ogledali smo si znamenito Plečnikovo cerkev na Ljubljanskem barju. 

Najstarejše glasbilo na svetu je koščena piščal iz jame Divje babe pri Cerknem. 

Bistri tolmuni reke Iške so tudi poleti zelo mrzli.  

Najraje imam piščančje meso. 

Na Vrhniki si lahko ogledate Cankarjevo spominsko hišo na Klancu.  



Vprašaj se po pridevnikih in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici. 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK VRSTNI PRIDEVNIK SVOJILNI PRIDEVNIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Vstavi ustrezno vprašalnico. 

_______________ torto imaš najraje? Čokoladno. 

_______________ plašč boš kupil? Moder.   

_______________ čaj pijete pozimi? Planinski. 

_______________ vode ni dobro piti? Mrzle.  

_______________ jezik govorijo v Avstriji? Nemškega.  

_______________ jabolčni zavitek je najboljši? Babičin.  

_______________ je bila praznična pečenka? Okusna. 

_______________ stroj se vam je pokvaril? Pomivalni. 

 

7. Popravi napačne vprašalnice.  

Kakšen sok najraje piješ? Marelični.  

Kakšen jezik govori Mira? Španskega. 

Katere rokavice si oprala? Primoževe.  

S kakšno začetnico pišemo imena planetov? Z veliko.  

 

 

 

 



8. K samostalnikom pripiši ustrezni pridevnik v pravilni obliki. Izbiraš lahko med 

pridevniki šolski, zanimiv, sošolkin.  

a) lastnostni pridevnik: ____________________ knjigi 

b) svojilni pridevnik: ____________________ knjige 

c) vrstni pridevnik:____________________ knjiga 

 

9. Namesto besed v oklepaju napiši pridevnik. 

stroj (za pranje) – _______________  stroj 

konj (za vprego) – _______________ konj 

postrv (iz Soče) – _______________ postrv 

pršut (s Krasa) – _______________ pršut 

igrača (iz plastike) – _______________ igrača 

smučar iz (Slovenije) – _______________ smučar 

 

 


