
PRÍDAVNÉ MENÁ – Adjektíva  

Vytvorte definíciu prídavných mien.  
Prídavné mená pomenúvajú = .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

Rozdelenie prídavných mien:  

1. Stupeň – pozitív – výdatný, pekný  
2. Stupeň – komparatív – výdatnejší – viac výdatný – menej výdatný; krajší  
3. Stupeň – superlatív – najvýdatnejší – najviac výdatný – najmenej výdatný, najkrajší  

 
Z pravopisu prídavných mien  

 
Písanie zložených prídavných mien dovedna a so spojovníkom:  
Spojovník:   -dva národy alebo štáty ................................................................................................................ 
   -dve farby ..................................................................................................................................... 
Dovedna (spolu): -jedna vedná disciplína, veda ....................................................................................................... 
   -jedna farba, odtieň jednej farby .................................................................................................. 
   -chceme zvýrazniť jednoliatosť, spätosť ...................................................................................... 

Písanie veľkého písmena v združených pomenovaniach hradov a zámkov:  
Ak je v názve druh stavby (zámok, hrad, palác, kaštieľ...) je veľké a malé začiatočné písmeno: ..................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
Poznámka: Pri mnohých hradoch sa v jazykovej praxi používajú dva typy pomenovania: s druhovým označením hrad, ktoré sa 
píše s malým začiatočným písmenom a stojí pred názvom hradu, aj so zhodným prívlastkom, napr. hrad Beckov – Beckovský 
hrad, hrad Devín – Devínsky hrad, pričom obidva názvy sú správne, no jeden z nich je štandardizovaný, druhý je 
neštandardizovaný. 

Ak je v názve vlastné meno miesta, na ktorom hrad stojí , sú veľké začiatočné písmená:  
............................................................................................................................................................................................. 
 
Písanie prídavných mien utvorených z vlastných podstatných mien  
Slovák: ................................................................................................................................................................................. 
Štúr: ..................................................................................................................................................................................... 
Tatry: ................................................................................................................................................................................... 
 
Hláskové zmeny v slovotvornom základe prídavného mena:  
Vytvorte prídavné mená:  téma: ................................... história: .............................. Muráň ................................... 
 
Slovotvorný základ prídavného mena:  
Súčasný -------- slovným základom je slovo čas  
Sklený ---------- slovným základom je slovo sklo ---- skl- + ený  
Kolenný -------- slovným základom je slovo koleno ----- kolen- + ný  
 
Rozlišovanie druhu prídavného mena:  
Ak sa pýtame otázkou aký/aká/aké? – píšeme najčastejšie s dlhou koncovou samohláskou .............................................. 
Ak je pred koncovou samohláskou diftong/dvojhláska, píšme s krátkou koncovou samohláskou...................................... 
Ak sa pýtame otázkou čia/čie? – píšeme s krátkou koncovou samohláskou....................................................................... 
 
Písanie čiarky:  
Ak máme postupne rozvíjajúci prívlastok, píšeme bez čiarky: ........................................................................................... 
Ak máme viacnásobný vetný člen, píšeme s čiarkou: ......................................................................................................... 
 



Štylistické využitie prídavných mien:  
Niekedy stoja za podstatnými menami: ............................................................................................................................. 
PLEONAZMUS: ak vytvárame bohaté synonymické rady: Táto krásna, svieža, čistá a pôvabná dievčina...  
 
Cvičenia:  
1) Z dvojice slov vyberte správnu možnosť:  štrukturovaný/štruktúrovaný životopis  
      bernolákovský/Bernolákovský jazyk  
      lužicko-srbský/lužickosrbský národ  
2) Doplňte chýbajúce písmená do textu:  
Bez Martina by nebolo __lovákov. Tu sa konali __árodné zhromaždenia, pracovala tu __atica __lovenská, bolo tu 
__ymnázium, tlačiareň i __polok žien Živena. Vychádzali tu __lovenské __árodné __oviny a __lovenské __ohľady. 
Preslávilo sa tiež __artinské divadlo. Postavili tu __úzeum, kde dodnes ochraňujú najdrahšie pamiatky __lovákov.  
Matk__n__   bl__zk__   pr__buzn__  poprichádzali hneď zrána. Boli to sam__  urasten__ chlap__. Katk__n   brat sa 
zdržal, musel ešte opraviť priateľk__n   b__c__kel.  Je výborná pravk__ňa, ale m__zerná  c__klistka.  
 
3)Vyber správnu možnosť vo vetách: 
Jedná sa o to/Ide o to, že chceme vytvoriť harmonickú rodinu.  
Horeuvedený/Uvedený čas má blahodarné účinky.  
Mojej drahej mame som kúpila k päťdesiatke/na päťdesiatku zaujímavú knihu.  
Všetky kuchynské konvice/kanvice majú záruku na dva roky.  
V rozhovoroch sa najradšej vyhýbame kontraverzným/kontroverzným témam.  
Po zlomenine kotníka/členka ma čakajú rehabilitácie.  
Podľa veštkyne bola na náš rod uvalená kliatba/kliadba.  
Moja spolužiačka Janka je často v komunikáciu kľudná/pokojná.  
V tejto sezóne nie sú veľmi moderné elastické gamaše/kamaše.  
Kúpila si sestre tú bielu čipkovanú/krajkovanú spodničku?  
 
4)Vyskloňujte všetky vzory mužského, stredného, ženské rodu podstatných mien a všetky vzory prídavných mien.  
 
  
 


