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Tvrdé skloňování adjektiv 

    
Mužský 

životný 

Mužský 

neživotný 
Ženský Střední 

 J. 

č. 

Nominativ = 1. pád 

To je…. 
mladý mladá mladé 

Genitiv = 2. pád 

od…, bez… 
mladého mladé mladého 

Dativ = 3. pád 

k… 
mladému mladé mladému 

Akuzativ = 4. pád 

Vidím…, potřebuju…, pro…, 

na… 

mladého mladý mladou mladé 

Vokativ = 5. pád mladý! mladá! mladé! 

Lokál = 6. pád 

o…, na…, v… 
mladém mladé mladém 

Instrumentál = 7. pád 

s… 
mladým mladou mladým 

 
1.  DOBRÝ DOKTOR / NOVÝ POČÍTAČ/ CHYTRÁ STUDENTKA/  MODRÉ KOLO 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Měkké skloňování adjektiv 

    
Mužský 

životný 

Mužský 

neživotný 
Ženský Střední 

J. 

č. 

Nominativ = 1. pád 

To je…. 
jarní 

Genitiv = 2. pád 

od…, bez… 
jarního jarní jarního 

Dativ = 3. pád 

k… 
jarnímu jarní jarnímu 

Akuzativ = 4. pád 

Vidím…, potřebuju…, pro…, 

na… 

jarního jarní 

Vokativ = 5. pád jarní! 

Lokál = 6. pád 

o…, na…, v… 
jarním jarní jarním 

Instrumentál = 7. pád 

s… 
jarním jarní jarním 

 
1. NEJBOHATŠÍ  PODNIKATEL / MODERNÍ OBRAZ /CIZÍ ŽENA / SLONÍ UCHO 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Tvrdé skloňování adjektiv                                     PLURÁL 

Mn. č. 

Nominativ = 1. pád 

To je…. 
mladí mladé mladá 

Genitiv = 2. pád 

od…, bez… 
mladých 

Dativ = 3. pád 

k… 
mladým 

Akuzativ = 4. pád 

Vidím…, potřebuju…, pro…, na… 
mladé mladá 

Vokativ = 5. pád mladí! mladé! mladá! 

Lokál = 6. pád 

o…, na…, v… 
mladých 

Instrumentál = 7. pád 

s… 
mladými 

 
1.  DOBŘÍ DOKTOŘI/NOVÉ POČÍTAČE  /CHYTRÉ STUDENTKY / STARÁ KINA 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Měkké skloňování adjektiv 

Mn. č. 

Nominativ = 1. pád 

To je…. 
jarní 

Genitiv = 2. pád 

od…, bez… 
jarních 

Dativ = 3. pád 

k… 
jarním 

Akuzativ = 4. pád 

Vidím…, potřebuju…, pro…, na… 
jarní 

Vokativ = 5. pád jarní! 

Lokál = 6. pád 

o…, na…, v… 
jarních 

Instrumentál = 7. pád 

s… 
jarními 

 
1. NEJLEPŠÍ  KAMARÁD I / MODERNÍ OBRAZY / CIZÍ ŽENY  / MODERNÍ AUTA 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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ADJEKTIVA: Cvičení : SINGULÁR: 
 
1. Genitiv: Doplňte formy genitivu sg.  

 
1. Kolik ................................................. (minerální voda) potřebuješ? 
2. Kolik ........................................ ……..(bílé víno) kupuješ? 
3. Kolik .................................................. (čerstvé mléko) chceš? 
4. Kolik ........................................... …..(uherský salám) máš? 
 
2. Dativ: Doplňte ve správné formě.  
 
1.Jedu na návštěvu ke (stará teta)……………………………………. 
2.Zatelefonuju (dobrý právník)………………………………………… 
3.K (červené víno)……………………………….. si dám maso. 
4.K (sladký koktejl)……………………………….si nedám nic. 
 
3. Akuzativ: Tvořte správné formy.    
 
1.Dám si (bramborová polévka)………………………. 
2.            (bílé víno)…………………………………….. 
3.            (kuřecí řízek)………………………………… 
4. Vidím (mladý číšník)……………………………………. 
 
4. Lokál:  Doplňte se správné formě 

1. Byl jsem v (nová škola)……………………………………. 
2. Pracuju v (krásný hotel)…………….............................. 
3. Dopoledne jsem byl v (velká kancelář)………………..... 
4. Bydlíš v (rodinný dům)…………………………….......? 
5. Sejdeme se v (oblíbené kino)………………………….... 
 

5. Instrumentál: Tvořte správné formy.    
                           
Například: prázdný autobus – jedu prázdným autobusem 

1. červené auto – jedu .............................. 
2. poslední metro – jedu ........................... 
3. ranní vlak – jedu .............................. 
4. drahý taxík – jedu ............................. 

ADJEKTIVA: Cvičení : PLURÁL: 
 
6. Genitiv: Doplňte formy genitivu pl. 
 
1. Kolik ................................................. (igelitové tašky)potřebuješ? 
2. Kolik ........................................ ……..(česká piva) kupuješ? 
3. Kolik .................................................. (prázdné kufry) chceš? 
4. Kolik ..................................................(noví kamarádi) máš? 
 
7. Dativ: Doplňte ve správné formě.  
 
1. Telefonuju (dobří)……………přátelům každý den. 
2. Jedu na chatu k (milé) ……………….kamarádkám. 
3. (nová)…………………… autům nerozumím. 
 
8. Akuzativ: Tvořte správné formy. 
 1.  Vidím (staré prodavačky)…………………… 
 2.             (mobilní telefony)……………………… 
 3.            (krásní muži)………………………….. 
 4.             (drahá auta)……………………………… 
 
 
9. Lokál:  Doplňte se správné formě 

1.Mluvíme o (hezké holky)………………………………… 
2.                 (špatní studenti)…………………………….. 
3.                 (moderní účesy)……………………………… 
4.                 (populární kina)……………………………… 
 
 
10. Instrumentál: Tvořte správné formy 
 
Například: prázdné autobusy – jezdím prázdnými autobusy 

1. půjčená auta – jezdím .............................. 
2. poslední metra – jezdím ........................... 
3. ranní vlaky – jezdím .............................. 
4. drahé taxíky – jezdím............................. 
5. plné tramvaje – jezdím ......................... 
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