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Ime in priimek:       

 

Datum:     

 

 

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA 
 

 

1. V povedih poišči primernike. 

 

Največja sreča za človeka je zdravje.  

Toplejši zrak je lažji, zato se dviguje.  

Ob morju je vse polno večjih in manjših zalivov.  

Poiskal si bom boljše stanovanje.  

Izletniki so se ustavili na strmem pobočju. 

 

2. Pridevnike v oklepaju postavi v primernik ali presežnik (glede na pomen). 

 

    Ta prepad je (globok) od onega. 

    Odmor je bil (dolg), kakor smo pričakovali. 

    Triglav je (visok) gora v Sloveniji. 

    Knjiga je naša (dober) prijateljica. 

    Mislil sem, da bo grča (trda), kot je bila v resnici. 

    To mora ostati (velika)skrivnost. 

    Ta slika mi je (ljuba) od vseh. 

 

3. Stopnjuj pridevnike. 

 

  dolg, ________________________________                                              

  lahek, _______________________________                                              

  moker, ______________________________                                         

  nevaren, _____________________________                                        

  gost,  _______________________________                                             

  zanimiv, ______________________________ 

  bogat, _______________________________ 

  nizek, _______________________________ 

  nov,  ________________________________
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REŠITVE 

 

1. V povedih poišči primernike. 

 

Največja sreča za človeka je zdravje.  

Toplejši zrak je lažji, zato se dviguje.   

Ob morju je vse polno večjih in manjših zalivov.  

Poiskal si bom boljše stanovanje.  

Izletniki so se ustavili na strmem pobočju. 

 

2. Pridevnike v oklepaju postavi v primernik ali presežnik (glede na pomen). 

 

   Ta prepad je globlji od onega. 

   Odmor je bil daljši, kakor smo pričakovali. 

   Triglav je najvišja gora v Sloveniji. 

   Knjiga je naša najboljša prijateljica. 

   Mislil sem, da bo grča trša, kot je bila v resnici. 

   To mora ostati največja skrivnost. 

   Ta slika mi je najljubša od vseh. 

 

3. Stopnjuj pridevnike. 

 

 dolg, daljši, najdaljši                                              

 lahek, lažji, najlažji                                              

 moker, bolj moker, najbolj moker                                           

 nevaren, nevarnejši, najnevarnejši                                        

 gost,  gostejši, najgostejši                                             

 zanimiv, zanimivejši, najzanimivejši 

 bogat, bogatejši, najbogatejši 

 nizek, nižji, najnižji 

 nov, novejši, najnovejši 


