Japonština – souhrn gramatiky 8
Přídavná jména
ÓKII
velký
NAGAI
dlouhý
FURUI
starý (o věcech)
TÓI
vzdálený
JOI (též II) dobrý
AMAI
sladký
ACUI
horký
ATATAKAI teplý

ČIISAI
MIDŽIKAI
ATARAŠII
ČIKAI
WARUI
SUPPAI
SAMUI
CUMETAI

malý
krátký
nový
blízký
špatný
kyselý
chladný (např. o počasí)
studený (na dotek)

Zápor přídavných jmen (přídavná jména se v japonštině časují!)
Kono ie wa ókii.
Tento dům je velký. Ano ie wa ókikunai. Tamten dům není velký.
Nacu wa acui.
Léto je horké.
Fuju wa acukunai.
Zima není horká.
Sató wa amai.
Cukr je sladký.
Remon wa amakunai. Citron není sladký
V přívlastku může být přídavné jméno vždy pouze v neutrálním tvaru:
ÓKII IE
velký dům
ÓKIKUNAI IE
nevelký dům
ACUI NACU horké léto
ACUKUNAI NACU
léto, které není horké
("nehorké léto")
AMAI RINGO sladké jablko
AMAKUNAI RINGO
jablko, které není sladké
("nesladké jablko")
V přísudku může přídavné jméno i ve zdvořilém tvaru:
Kono ie wa ókii desu.
Tento dům je velký.
Ano ie wa ókikunai desu. / Ano ie wa ókiku arimasen.
Tamten dům není velký
Nacu wa acui desu.
Léto je horké.
Fuju wa acukunai desu. / Fuju wa acuku arimasen.
Zima není horká.
Sató wa amai desu.
Cukr je sladký.
Remon wa amakunai desu. / Remon wa amaku arimasen. Citron není sladký
Barvy, které se chovají jako přídavná jména, se k podst. jménům připojují přímo:
AKAI KABAN
červená taška
KUROI KUCU
černé boty
AOI KURUMA
modré auto
ŠIROI INU
bílý pes
Barvy, které se chovají jako podstatná jména se připojují pomocí partikule NO:
ORENDŽI NO ISU oranžová židle
ČAIRO NO ZUBON
hnědé kalhoty
KIIRO NO SAIFU žlutá peněženka
PINKU NO SUKÁTO
růžová sukně
MURASAKI NO PEN fialové pero
GURÉIRO NO NEZUMI šedivá myš
Použití v přísudku (neutrální tvar):
Kono neko wa široi. / Kono neko wa široi desu.
Ano neko wa čairo da. / Ano neko wa čairo desu.

Tahle kočka je bílá.
Tamta kočka je hnědá.

