
DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN jsme si vysvětlili a procvičili už ve škole. Písemky jste napsali 
většinou moc dobře, minulý týden jste je doma ještě procvičovali a on-line na netu si je můžete 
procvičovat dál. Nezapomínejte na základní pravidlo, že si přídavné jméno musíte vždy dát do 
PRVNÍHO PÁDU JEDNOTNÉHO ČÍSLA a podle toho pak určit jeho druh (tvrdý, měkký, 
přivlastňovací) a pak vzor (mladý, jarní, otcův, matčin). A nezapomínejte taky, že rod (popřípadě 
životnost), číslo a pád přídavného jména se vždy řídí rodem, číslem a pádem příslušného 
podstatného jména.

Při procvičování a plnění zadaných úkolů můžete (pokud si nebudete jistí nebo jen pro kontrolu) 
používat tabulky, které máte nalepené ve svých sešitech. :) 

Dnes už se posuneme o kousek dál, ale nemějte vůbec strach… jste šikovní a určitě tohle novější 
učivo zvládnete :)

Udělej si zápis do sešitu.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

- některá přídavná jména se dají stupňovat
- stupňování používáme, když chceme vyjádřit větší míru vlastnosti
- pomocí stupňování můžeme tedy říct, že je něco větší, krásnější, horší, menší, rychlejší atd.

Máme 3 stupně přídavných jmen!

1. STUPEŇ

- základní tvar přídavného jména
- např.:

• malý
• velký
• krásný 
• obtížný
• sladký 
• levný
• chytrý

2. STUPEŇ

- vyjadřuje větší míru vlastnosti než stupeň první
- tvary druhého stupně se tvoří z prvního stupně (od tvaru prvního stupně odtrhneme koncovku:  
levný a vznikne základ slova (levn) k němu přidáme příponu -ější a vzniká přídavné jméno ve 
druhém stupni: levnější

- přípony druhého stupně:
a) -ejší, -ější (krásný – krásnější)
b) -ší (krátký – kratší)
c) -í (hezký – hezčí) – zde se často mění K na Č (hezký – hezčí)



- např.:
• malý – menší
• velký – větší
• krásný – krásnější
• obtížný – obtížnější
• sladký – sladší
• levný – levnější
• chytrý – chytřejší

3. STUPEŇ

- tvoří se z tvaru druhého stupně tak, že k němu přidáme předponu nej-
- např.:

• malý – menší - nejmenší
• velký – větší - největší
• krásný – krásnější - nejkrásnější
• obtížný – obtížnější - nejobtížnější
• sladký – sladší - nejsladší
• levný – levnější - nejlevnější
• chytrý – chytřejší – nejchytřejší

My už jsme tohle učivo tak trošku nakousli ve škole a možná už někteří stihli nějaké cvičení v 
pracovním sešitě, ale pojďme se společně mrknout na to, co budete k tomuto učivu procvičovat.

Uč. str. 104 – přečtěte si text Psaníčko
PS str. 26/1 (při vypracování můžeš nahlédnout do učebnice nebo do zápisu v sešitě)
PS str. 26/2,3 

V PS moc cvičení k tomuto učivu nemáme, tak si ho procvič i on-line na:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/639
http://www.ucirna.cz/cestina/pridavna_jmena_stupnovani.php

https://www.skolasnadhledem.cz/game/639
http://www.ucirna.cz/cestina/pridavna_jmena_stupnovani.php


Vypracuj následující cvičení přímo na list nebo opiš do školního sešitu.


