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P ÍDAVNÁ 
JMÉNA –  
JMENNÉ TVARY, 
PRAVOPIS P ÍDAVNÝCH 
JMEN 



Jmenné tvary p ídavných jmen 

P ídavná jména tvrdá a měkká 
jsou ve tvaru složeném – tj. mají 
dlouhou samohlásku v koncovce: 
mladý, mladá, mladé, jarní, jarní, jarní  

 

Některá tvrdá p íd. jména mají 
ještě tvary jmenné - tj. s krátkou 
samohláskou v koncovce nebo bez 
koncovky: mlád-, mláda, mládo 



 

- Můj bratr byl zdravý. Můj bratr 
už byl zdráv. 

- Chlapec byl zvědavý. Chlapec byl 
zvědav na dárek. 

Je mezi tvary složenými a 
jmennými významový rozdíl? 

- tvar složený: vlastnost stálá 

- tvar jmenný: vlastnost 
p echodná 

 



Pravopis jmenných tvarů 
p ídavných jmen 

Chlapci jsou zdraví  (꞊ mladí ) 

Chlapci jsou zdrávi  (꞊ mládi ) 

 

Dívky běhaly bosé.  (꞊ mladé ) 

Dívky běhaly bosy.  (꞊ mlády ) 

 



Dopiš koncovku a uveď vzor 
Mozartov_ ____ opery jsou 
dokonalé.Viděli jste film o Mozartov_? 
____ Odpověz na učitelov_ ____ 
otázky. Ministrov_ ___ poradci odešli. 
Četli jsme pověst o praotci Čechov_ 
____. Spolužákov_ ____ kamarádi 
jsou zde. Spolužákov_ ____ půjč pero. 
Spolužákov_ ____ pomoci si vážím. 
Rodiče jsou zdráv_ ____. Všichni 
poběžíme bos_ ____. Sestry jsou 
hotov_ ____ s obědem. Zajdi k 
Jiráskov_ ____. Čtu Jiráskovu knihu 
Zapadl_ ____ vlastenci. 



Doplň vynechaná p ídavná 
jména: 

Ve zdravém těle _____ duch. Únor 
_____ pole sílí. Nechlub se _____ 
pe ím. Je to pro nás _____ o íšek. 
Naše babička má _____ srdce. Má 
_____ svědomí. Martin je _____ 
jako rybička. 



Vytvo  věty s těmito tvary 
p ídavných jmen: 

- laskavý, laskaví,  laskavi, laskavy 

- hotový, hotoví,  hotovi, hotovy 

 

Které z těchto tvarů jsou ve tvaru 
složeném a které ve tvaru 

jmenném? 
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