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 Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled učiva o 
přídavných jménech.Představuje  mluvnické kategorie 
přídavných jmen a jejich určování. Seznamuje také se 
stupňováním přídavných jmen. 

 

 



Přídavná jména vyjadřují vlastnosti 
podstaných  jmen.  

Např. krásná žena, milý soused, nadaná zpěvačka, 
starý dům 

 



 
 
 
 
Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. 
Můžeme je skloňovat, to znamená, že mění své 
tvary podle pádů. 
 
 
V přehledu slovních druhů mají číslo 2. 
 



U přídavných jmen určujeme: 

 Rod  

 Číslo 

 Pád 

Tyto tři mluvnické kategorie se určují podle 
podstatného jména, které přídavné jméno rozvíjí. 

Např. s kouzelným dědečkem – M, j, 7 

 Druh 

 vzor 



Druhy přídavných jmen 

 Přídavná jména tvrdá (koncovka se mění podle rodu 
podstaného jména) -  dlouhý úsek, dlouhá cesta, 
dlouhé pole 

 

 Přídavná jména měkká (koncovka je ve všech rodech 
měkké í) – lesní muž, lesní chata, lesní mraveniště 

 

 Přídavná jména přivlastňovací – koncovky –ův, 

-ova,-ovo, -in, -ina, -ino (chlapcův pes, kuchařčina 
zástěra) 



Vzory přídavných jmen 

 Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru 
MLADÝ ( mladá, mladé) 

 Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru 
JARNÍ 

 Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle 
vzoru OTCŮV a MATČIN 

 

Přídavná jména přivlastňovací vytvořená od vlastních 
jmen se píší s velkým písmenem. Např. Jirka - Jirkův 



  
Stupňování přídavných jmen 

Přídavná jména můžeme stupňovat (ještě blíže určit 
míru vlastnosti). 

 

Jsou tři stupně přídavných jmen: 

 1. stupeň – hodný, rychlá, tiché, plný, zelená 

 2. stupeň – vzniká připojení přípon – ejší,- ější, -í 
(hodnější, rychlejší, tišší, plnější, zelenější) 

 3. stupeň – vzniká připojením předpony nej – ke 
tvaru 2. stupně (nejhodnější, nejrychlejší, nejtišší) 



Určování mluvnických kategorií přídavných 
jmen. 

 

Vysoký obr se najednou objevil u letního čertova sídla. 

 

Vysoký – M, j, 1, tvrdé, mladý 

Letního – S, j, 2, měkké, jarní 

Čertova – S, j, 2, přivlastňovací, otcův 


