
Je  tento úkol lehký? 

r) Ne, je temný. 

s) Ne, je hluboký. 

t) Ne, je těžký. 

u) Ne, je hnědý. 

v) Ne, je široký. 

w) Ne, je hrubý. 

Je doprava v Lanšperku tichá? 

a) Ne, je hlučná. 

b) Ne, je divoká. 

c) Ne, je rozverná. 

d) Ne, je moudrá. 

e) Ne, je neklidná. 

f) Ne, je skřípavá. 

Je fotografie vítězů matná? 

h) Ne, je čirá. 

i) Ne, je vděčná. 

j) Ne, je čistá. 

k) Ne, je lesklá. 

l) Ne, je dřevěná. 

m) Ne, je bílá. 

n) Ne, je široká. 

o) Ne, je šedá. 

p) Ne, je jasná. 

Je vaše okolí černé? 

h) Ne, je bílé.  

i) Ne, je zelené. 

j) Ne, je hnědé 

k) Ne, je čiré. 

Je muchomůrka zelená sladká? 

i) Ne, je žlutá. 

j) Ne, je tvrdá. 

k) Ne, je hutná. 

l) Ne, je slaná. 

m) Ne, je pálivá. 

n) Ne, je měkká. 

o) Ne, je šťavnatá. 

Je barva diplomu bílá? 

b) Ne, je zelená. 

c) Ne, je modrá. 

d) Ne, je strakatá. 

e) Ne, je černá. 

f) Ne, je červená. 

g) Ne, je pruhovaná. 

h) Ne, je šedá. 

Je tento kopec nízký? 

j) Ne, je rozumný. 

k) Ne, je hustý. 

l) Ne, je ledový. 

m) Ne, je krutý. 

n) Ne, je vysoký. 

o) Ne, je objemný. 

p) Ne, je hrubý. 

Je odstín příští cesty šedý? 

a) Ne, je černý. 

b) Ne, je šrafovaný. 

c) Ne, je bílý. 

d) Ne, je zelený. 

e) Ne, je pestrý. 
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