
SJL7  Mgr. Nikola Lesňáková - Opakujeme v januári – prídavné mená 

1. Doplň do prídavných mien správny pravopis a urči ich podľa zadania v tabuľke. 
 rod číslo pád vzor 

s neznám__m__    bylinami     

(mám) bystr__   zrak     

za osiroten__m  šteňaťom     

k horsk__m  chatám     

o ľudov__ch  zvykoch     

z rýdz__ch  kovov     

k lesn__m  zvieratám     

na dychov__ch  nástrojoch     

indiánsk__  náčelníci     

rozhodujúc__  okamih     

pod najvyšš__m  mostom     

vyčerpan__   cyklisti     
 

2. V  múdrostiach podčiarkni prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný. 

Sýty hladnému neverí.  Remeslo má zlaté dno. Lož má krátke  nohy, ďaleko 
neujde. Studený máj, v stodole raj. Svetská sláva, poľná tráva. Dobrá rada 
nad zlato. Mýliť sa je ľudské. 
 

3. Prídavné mená napíš podľa zadania v tabuľke. Zakrúžkuj tie, v ktorých je uplatnené 
rytmické krátenie. 

 I sg. N pl. I pl. 
krátky vinš    

šikovný žiak    

nižší muž    

 

4.  Niektoré akostné prídavné mená sa nestupňujú, pretože im v tom bráni ich 
význam.  Označ možnosť, v ktorej sa žiadne z prídavných mien nestupňuje. 
a) múdry, biely, chorý                                                     b) bosý, slepý, mŕtvy                
c) krátky, drobný, bledý                                                  d) bosý, suchý, milý 
 

5. Správne určené prídavné meno v spojení najdlhšiu rieku  je v možnosti: 
a) akostné, ženský rod, jednotné číslo, G, cudzí, 3. stupeň 
b) akostné, ženský rod, jednotné číslo, A, cudzí, 3. stupeň    
c) akostné, stredný rod, jednotné číslo, G, cudzí, 2. stupeň 
d) akostné, ženský rod, jednotné číslo, A, pekný, 3. stupeň                                                                                          
 

6. Napíš 3. stupeň prídavných mien: 

zlý ....................................... úzky ...................................... hlavná ........................................... 

 



ROZDELENIE PRÍDAVNÝCH MIEN 

1. vlastnostné 

a. akostné 
-pomenúvajú vlastnosť, akosť 
-spravidla sa stupňujú, nie sú odvodené, majú svoj protiklad (pekný-škaredý, dobrý-zlý, vysoký-nízky) 

b. vzťahové 
-vyjadrujú vlastnosť ako vzťah k niečomu 
-spravidla sú odvodené, nestupňujú sa, nemajú protiklady (morský, pracovný, drevený, riaditeľský) 

2. privlastňovacie 

-privlastňujú osobe alebo zvieraťu 
-v základnom tvare prípony -ov, -in, í (riaditeľov, susedkin, medvedí) 

 

ČO URČUJEME PRI PRÍDAVNÝCH MENÁCH 

1. rod 

mužský, ženský, stredný 

2. číslo 

jednotné (singulár), množné (plurál) 

3. pád 

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál 

4. vzor 

pekný, cudzí, matkin, otcov, páví 

 

VZORY PRÍDAVNÝCH MIEN 

pekný 

-akostné a vzťahové, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku 
(soľný, slovenská) 

cudzí 

-akostné a vzťahové, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku (širší, rúča) 

otcov 

-privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám mužského rodu, v základnom tvare prípona -ov (starostov, 
bratova, Petrovo) 

matkin 

-privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám ženského rodu, v základnom tvare prípona -in (mníškin, 
líškina, Luckino) 

páví 

-privlastňujú spravidla zvieratám, v základnom tvare prípona -í (orlí, včelia, sokolie) 
 
POZOR! L sg. tvary o orľom, o včeľom, o sokoľom 

 

STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN 

1. pravidelné 

1.st. -milý, rýchly 
2.st. -milší, rýchlejší 
3.st. -najmilší, najrýchlejší 



 

 

2. nepravidelné (dobrý, zlý, pekný, malý, veľký) 

-mení sa koreň slova (dobrý-lepší-najlepší, zlý-horší-najhorší, pekný-krajší-najkrajší) 

 

 

 

POZOR NA PRAVOPIS 

I pl. vždy -mi (otcový-mi, cudzí-mi) 

vzor pekný 

pekný chlapec, múdry občan 
s pekným chlapcom, s múdrym občanom 
pekní chlapci, múdri občania (N pl.) 
pekných chlapcov, múdrych občanov 
o pekných chlapcoch, o múdrych občanoch 
peknými chlapcami, múdrymi občanmi 

vzory matkin, otcov 

s Katkiným chlapcom, so susedovým synom 
s Katkini chlapci, susedovi synovia (N pl.) 
Katkiných chlapcov, susedových synov 
s Katkinými chlapcami, so susedovými synmi 

vzor páví 

orlí zrak, tigrí pohľad 
orlím zrakom, tigrím pohľadom 
orlích pier, tigrích pazúrov 
o orlích perách, o tigrích pazúroch 
orlími perami, tigrími pazúrmi 
o orľom pere, o včeľom mede, o sokoľom zraku 
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