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LEKCE 5/7 

5.1 – Člen určitý a neurčitý 

Rod Člen určitý Člen neurčitý 

mužský der ein 

ženský die eine 

střední das ein 

 

Člen určitý – označuje osoby, věci a děje známé, dříve zmíněné nebo blíže určené. 

Člen neurčitý – označuje osoby, věci a děje neznámé, ještě nezmíněné, blíže neurčené. 

 

Das ist ein Mann.  To je (jeden/nějaký) muž. 

Der Mann ist alt.  Ten muž je starý. 

Das ist eine Frau.  To je (jedna/nějaká) žena. 

Die Frau ist jung.  Ta žena je mladá. 

Das ist ein Haus.  To je (jeden/nějaký) dům. 

Das Haus ist groß.  Ten dům je velký. 

 

5.2 – Časování sloves 

od slovesa v infinitivu odtrhneme koncovku –en 

→ KAUFEN (kupovat) → KAUF –EN → získáme kmen slova → KAUF 

časujeme tak, že ke kmeni přidáváme koncovky ↓ 

ich 
(já) 

-e 
kaufe 

wir 
(my) 

-en 
kaufen 

du 
(ty) 

-st 
kaufst 

ihr 
(vy) 

-t 
kauft 

er, sie, es 
(on, ona, ono) 

-t 
kauft 

sie, Sie* 
(oni) 

-en 
kaufen 

*vykání 
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5.3 - Doplňte 

To je (jedna/nějaká) žena.  

Ten muž je starý.  

To je (jeden/nějaký) muž.  

Ten dům je velký.  

To je (jeden/nějaký) dům.  

Ta žena je mladá.  

 

 

5.4 – Vyznačte koncovky 

SPIELEN (hrát) 

KAUFEN (kupovat) 

HABEN (mít) - pozor, zde je výjimka →  

KOMMEN (přijít)  

 

5.5 – Doplňte 

1) Přijdeš.  

2) Máš?  
3) Kupujeme.  
4) Hraješ?  
5) Příjdete? (vykání)  
6) Já mám.  
7) Koupíš?  
8) Hrajete.  
9) Přijdou?  
10) Máme.  
11) Kupujete?  
12) Ona hraje.   

 

 

ich habe, du habst, er habt, wir haben,                                                                   

ihr habt, sie,Sie haben 
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Řešení domácího úkolu, zkontrolujte si to!  
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5.4 – Vyznačte koncovky 

SPIELEN (hrát) 

KAUFEN (kupovat) 

HABEN (mít)   

KOMMEN (přijít)  
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5.5 – Doplňte 

 

1) Přijdeš. Du kommst. 

2) Máš? Hast du? 

3) Kupujeme. Wir kaufen. 

4) Hraješ? Spielst du? 

5) Příjdete? (vykání) Kommen Sie? 

6) Já mám. Ich habe. 

7) Koupíš? Kaufst du? 

8) Hrajete. Ihr spielt. 

9) Přijdou? Kommen sie? 

10) Máme. Wir haben. 

11) Kupujete? Kauft ihr? 

12) Ona hraje.  Sie spielt. 

 


