
Vzory
vlastnostných

(akostných, vzťahových)
prídavných mien



VZOR PEKNÝ VZOR CUDZÍ
zhoda v rode, čísle a páde s podstatným menom

dodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení

• používa sa pri prídavných 

menách, ktoré majú pred 

ohýbacou príponou tvrdú alebo 

obojakú spoluhlásku

• napr.: malý, starý, sklenený, skúpy

• !N. pl. muž. r. život. –i  a I. pl. –ými

(starí ľudia, so starými ľuďmi)

• používa sa pri prídavných 

menách, ktoré majú pred 

ohýbacou príponou mäkkú 

spoluhlásku

• napr.: svieži, rýdzi, rúči, hrací

• uplatňuje sa aj pri stupňovaní 

príd. mien. v II. a III. stupni (menší, 

najmenší)



Všimni si, ako nám pomáhajú vzory

• s peknými maliarmi muž. r., pl., I s dobrými priateľmi

• na cudzích územiach str. r., pl., L na včerajších stretnutiach

• s peknou rozprávkou žen. r., sg., I s prepichnutou loptou

• v cudzích mestách str. r., pl., L v hojdacích kreslách

• pekný chlapec muž. r., sg., N slušný žiak

• s cudzou čiapkou žen. r., sg., I s hovädzou polievkou



Úloha: 
Vyskloňuj slovné spojenia. 

• pekný chlapec

• cudzie mesto

• dobrý priateľ

• hracia kocka

Pomáhaj si vzormi pekný/cudzí v učebnici 
slovenského jazyka s.99 a 101.

Vyznač aj ohýbacie prípony prídavných mien.



Riešenie I.

pád sg. pl.

N pekný chlapec pekní chlapci

G pekného chlapca pekných chlapcov

D peknému chlapcovi pekným chlapcom

A pekného chlapca pekných chlapcov

L peknom chlapcovi pekných chlapcoch

I pekným chlapcom peknými chlapcami

pád sg. pl.

N cudzie mesto cudzie mestá

G cudzieho mesta cudzích miest

D cudziemu mestu cudzím mestám

A cudzie mesto cudzie mestá

L cudzom meste cudzích mestách

I cudzím mestom cudzími mestami



Riešenie II.

pád sg. pl.

N dobrý priateľ dobrí priatelia

G dobrého priateľa dobrých priateľov

D dobrému priateľovi dobrým priateľom

A dobrého priateľa dobrých priateľov

L dobrom priateľovi dobrých priateľoch

I dobrým priateľom dobrými priateľmi

pád sg. pl.

N hracia kocka hracie kocky

G hracej kocky hracích kociek

D hracej kocke hracím kockám

A hraciu kocku hracie kocky

L hracej kocke hracích kockách

I hracou kockou hracími kockami



Úloha: Urč všetky GK 
prídavných mien + VZOR.

• na kamennom moste

• v hlbšom tanieri

• so starou mamou

• rýdze zlato

• z hlbokej jamy

• o dobrých knihách

• pri bystrých ľuďoch



Riešenie

• na kamennom moste muž. r., sg., L, pekný kamenný → pekný

• v hlbšom tanieri muž. r., sg. L, cudzí hlbší → cudzí

• so starou mamou žen. r., sg., I, pekný starý → pekný

• rýdze zlato str. r., sg., N, cudzí rýdzi → cudzí

• z hlbokej jamy žen. r., sg., G, pekný hlboký → pekný

• o dobrých knihách žen. r., pl., L, pekný dobrý → pekný

• pri bystrých ľuďoch muž. r., pl., L, pekný bystrý → pekný



Verím, že sa ti darilo.

☺


