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Stupňování přídavných 
jmen 1 



Stupňování  přídavných jmen  

1. stupeň  

2. stupeň  

3. stupeň  

- vyjadřuje základní míru vlastnosti 

-tvoří se z 1. stupně  
                                   příponami –ejš í ,  -ějš í ,  -š í  
    koncovkou –í  

-tvoří se z 2. stupně 
    předponou nej -  

- větší nebo menší míru můžeme vyjadřovat i příslovci 
hodně křehký, málo slavný, velmi lehký 



Stupňování přídavných jmen 

1. stupeň  2. stupeň  3. stupeň  

modrý 

levný 

hladký 

 křehký 

modřejší 

levnější 

hladší 

křehčí 

nejmodřejší 

nejlevnější 

nejhladší 

nejkřehčí 

snadný 

 

zadní 

 

snazší 

snadnější 

zazší 

zadnější 

nejsnazší 

nejsnadnější 

nejzazší 

nejzadnější 



Stupňování přídavných jmen - odlišnosti 

- některá přídavná jména tvoří 2. stupeň od 
jiného kořene 

dobrý –  lepší  –  nej lepší  
z lý  –  horší  -  nejhorš í  

- přídavná jména zakončená na – ký tvoří 2. 
stupeň přidáním koncovky –í a souhláska k se 
mění v č  

lehký–  lehč í–  nej lehč í  
měkký–  měkčí -  nejměkčí  



Stupňování přídavných jmen - odlišnosti 

- při tvoření 2. stupně se někdy od tvaru 
stupně 1.  odsouvá přípona nebo koncovka a 
dochází k hláskovým změnám  

s  –  š   vysoký  –  vyšš í  

h  –  ž   drahý  –  dražš í  

 d  -  z   snadný  –  snazš í  

ch –  š   p lochý  –  p lošš í  

z  –  ž   bl ízký  -  b l ižš í  



Stupňování přídavných jmen – skupina –mě/-mně 

- při tvoření 2. a  3. stupně si pomáháme tvarem 1. stupně 

jemný – jemnější 

temný - temnější 

skromný - skromnější 

známý – známější 

zřejmý - zřejmější 

soukromý - soukromější 

- mně 

- mě 



Stupňování přídavných jmen – skupina –j/-jj 

- při tvoření 3. stupně začínajících na j- nesmíme 
zapomenout na zdvojení souhlásek (jj-), jinak se změní 
význam slova. 

- jj nejjistější 

nejjasnější 

- j nejistější 

nejasnější 



1. Petr je v matematice opravdu výborný, proto si je při 

písemkách z nás všech asi _____________.  

2. Nějak se to všechno zamotalo a rozhovor byl čím dál 

víc ____________a já se svou povahou jsem byl z 

výsledku ještě ____________než na začátku. 

3. _____________princezna se usmála a pokynula 

rukou. 

Stupňování přídavných jmen – skupina –j/-jj 

nejjistější nejistější nejjasnější nejasnější 
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