
 

Přídavná jména a jejich druhy 
Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí označených podstatným jménem. 
- můžeme se na ně ptát otázkami jaký, který, čí 
 
Přídavná jména tvrdá mají v 1. pádě čísla jednotného trojí zakončení: 
-ý, -á, -é (mladý muž, mladá žena, mladé děvče) 
 
Přídavná jména měkká mají v 1. pádě čísla jednotného ve všech rodech zakončení -í (cizí 
muž, cizí žena, cizí děvče). 
 
Přídavná jména přivlastňovací odpovídají na otázku čí a tvoří se od podstatných jmen 
označujících osoby (otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino, Karlův, Karlovo, 
Karlova) nebo zvířata (Alíkův, Alíkova, Alíkovo). 

 
Přídavná jména tvrdá 
Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru mladý.  

Přídavná jména tvrdá mají jiný tvar pro každý rod: mladý muž, mladá žena, mladé děvče. 

V koncovkách přídavných jmen tvrdých píšeme tvrdé ý (mladý muž). 

Jen v 1. a 5. pádu čísla množného rodu mužského životného píšeme měkké í (mladí muži). 

V koncovce -ými píšeme na konci měkké i (mladými muži). 

 
Přídavná jména měkká 
Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní.  

Přídavná jména měkká mají stejný tvar pro všechny rody: jarní květ, jarní květina, jarní 

počasí. 

V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme vždy í/i. 

 
Při doplňování koncovky přídavného jména postupujeme takto: 
 
1. Určíme druh přídavného jména. 

skvělý muž, skvělá žena, skvělé dítě jako mladý muž, mladá žena, mladé dítě - příd. jméno 

tvrdé 

cizí muž, cizí žena, cizí dítě jako jarní muž, jarní žena, jarní dítě - příd. jméno měkké 

2. Řekneme si vzor ve správném tvaru: 

MLADÝ, MLADÍ, MLADÝCH, MLADÝMI 

JARNÍ, JARNÍCH, JARNÍMI 

3. Podle vzoru doplníme koncovku. 

skvělý (mladý) muž, skvělí (mladí) muži, se skvělými (mladými) muži  

cizí (jarní) muž, s cizími (jarními) muži 



1. Napiš alespoň 10 přídavných jmen tvrdých a měkkých. Přídavná jména tvrdá - mají v 1. pádě čísla 

jednotného trojí zakončení: -ý, -á, -é 

      -ý (muž) 

        MLADÝ           -á (žena) 

      -é (dítě) 

______________, _______________, _______________, _______________, _______________,  

______________, _______________, _______________, _______________, _______________  

Přídavná jména měkká - mají v 1. pádě čísla jednotného ve všech rodech zakončení -í  

      -í (muž) 

    JARNÍ                  -í (žena) 

      -í (dítě) 

______________, _______________, _______________, _______________, _______________,  

______________, _______________, _______________, _______________, _______________  

Rozhodněte o přídavných jménech, zda jsou tvrdá (T), měkká (M) nebo přivlastňovací (P). 

Příslušnou zkratku vybarvěte. 

měkký (T, M, P), otcův (T, M, P), zlá (T, M, P), hezcí (T, M, P), cizí (T, M, P), lví (T, M, P), 

mladí (T, M, P), maminčin (T, M, P), zelená (T, M, P), sestřin (T, M, P), hodní (T, M, P), 

dubový (T, M, P), hrozivá (T, M, P), Tondův (T, M, P), psí (T, M, P), čisté (T, M, P), dolní 

(T, M, P), velcí (T, M, P), pěkní (T, M, P), rychlý (T, M, P), Ivetin (T, M, P), medvědí (T, 

M, P), líní (T, M, P), skleněné (T, M, P), vážní (T, M, P), včelí (T, M, P), vlčí (T, M, P), 

turecký (T, M, P), kamarádův (T, M, P), zlatý (T, M, P), hovězí (T, M, P), horní (T, M, P), 

učitelova (T, M, P), letní (T, M, P), hrubé (T, M, P), známý (T, M, P), vědecký (T, M, P), 

pivní (T, M, P), inteligentní (T, M, P), vědecký (T, M, P), velcí (T, M, P), Pepova (T, M, P) 

Tvoř přídavná jména, která začínají na dané písmeno: 

Přídavná jména tvrdá 
(-ý, -á, -é) 

Přídavná jména měkká 
(-ý, -á, -é) 

Přídavná jména přivlastňovací 
(čí?) 

v c o 

l l O 

p z m 

d j M 

z p t 

u s T 

č v u 

b m P 
 



Červeně označ 6 přídavných jmen tvrdých, modře 6 přídavných jmen měkkých 

dědův, dole, vzácní, Evino, jídelní, pěkně, ptačí, horká, táta, ryzí, 

žákova, velké, dobří, psaní, sousedovo, zlý, žijící, padat, matčin, 

umělé, včelí, Honzův, psí, tvůj, naše 

Nejdříve doplň do závorky správný tvar vzoru, teprve poté doplň koncovku: 

skvělý muž (mladý muž), znám- umělci (_______ umělci), ciz- žena 

(_______ žena), ryz- zlato (_______ zlato), ryb- kost (_______ kost), 

praskl- půllitr (_______ půllitr), hloup- hoch (_______ hoch), leskl- 

povrch (_______ povrch), ps- spřežení (_______ spřežení), sob- 

parohy (_______ parohy), pukl- plod (_______ plod), sokol- pírko 

(_______ pírko), zl- lidé (_______ lidé), vztekl- pes (_______ pes), lv- 

řev (______ řev), uměl- chrup (________ chrup) 

 

Do závorky doplň vzor ve správném tvaru a poté doplň koncovku. 

zajímav_(                  ) den,   ryb_ (                  ) kost,  

sov_ (                  ) houkání,   orl_ (                  ) dráp,  

skvěl_ (                  ) muž,   skvěl_ (                  ) muži,  

znám_ (                 )umělec,   znám_ (                 ) umělci,  

s dešťov_m_ (                      ),  s hrozn_m_ (                     ) sny,  

s včel_m_ (                      ) úly,  s ciz_m_ (                      ) psy 

mal_ (                      ) přístav,  s drz_m (                  ) Pepou 

jsem hrav_ (                      ),  bab_ (                      ) léto 

motýl_ (                      ) let,  ps_ (                      ) obojek 

 


