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*1./2./3. osoba 
 

1./2./3. Person slovesa, zájmena ich mache, du machst, er macht, wir … 

abstraktum abstraktní podstatné 

jméno 
das Abstraktum substantiva Liebe 

*adjektivum přídavné jméno das Adjektiv slovní druhy schön 

*akuzativ 4. pád der Akkusativ členy, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Sie hat einen schönen Hund. 

časová souslednost 
 

die Zeitenfolge věty Nachdem ich nach Hause gekommen war, 

ging ich unter die Dusche. 

*časování konjugace die Konjugation slovesa Ich arbeite. 

*číslovky 
 

Zahlwörter slovní druhy eins 

číslovky řadové 
 

Ordinalzahlen slovní druhy Die zweite Option gefällt mir besser. 

*člen neurčitý 
 

unbestimmter Artikel slovní druhy Sie hat einen schönen Hund. 

člen nulový 
 

der Nullartikel slovní druhy Hast du_Zeit? 

*člen určitý 
 

bestimmter Artikel slovní druhy Der Kopf tut mir weh. 

členský zápor 
 

die Sondernegation věty Ich suche nicht diesen Artikel. 

*dativ 3. pád der Dativ členy, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Ich gebe der Mutter ein Geschenk. 

*dvojhláska diftong  der Diphtong slova Auge 

*femininum rod ženský das Femininum substantiva die Frau 

*genitiv 2. pád der Genitiv členy, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Das Haus des Onkels ist sehr groß. 

*imperativ rozkazovací způsob der Imperativ slovesa Arbeite! 

indikativ oznamovací způsob der Indikativ slovesa Ich arbeite. 

*infinitiv neurčitý tvar slovesa, 

neurčitek 
der Infinitiv slovesa Ich kann schwimmen. 

infinitiv s zu 
 

der Infinitiv mit zu věty Es beginnt zu regnen. 
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*(slovesný) kmen (slovesný) kořen der (Verb)stamm slovesa Er arbeitet. 

*kmenová samohláska 
 

der Stammvokal slovesa Er fährt nach Hause. 

kolokace 
 

die Kollokation větné členy Sie hat den ganzen Tag gearbeitet. 

kompozitum složenina das Kompositum substantiva Binnenschifffahrt 

konjunktiv I 
 

der Konjunktiv I slovesa Er sagt, er habe keine Zeit. 

konjunktiv II 
 

der Konjunktiv II slovesa Ich hätte einen Frage. 

konjunktiv 

plusquamperfekta 

 

der Konjunktiv 

Plusquamperfekt 

slovesa Wenn ich gestern mehr Zeit gehabt hätte, 

hätte ich einen Spaziergang gemacht. 

konkrétum konkrétní podstatné 

jméno 
das Konkretum substantiva Tisch 

látkové substantivum 
 

der Stoffname substantiva Holz 

*maskulinum rod mužský das Maskulinum substantiva der Mann 

nepřechodná slovesa intranzitivní slovesa intransitive Verben slovesa Das Auto steht in der Garage. 

nepřímá řeč 
 

indirekte Rede věty Er sagt, er habe keine Zeit. 

nepřímý pořádek slov 
  

věty Ich mache Sport, deshalb bin ich fit. 

neurčitý podmět man 
 

indefinites Pronomen man věty Im Internet kann man viele Informationen 

finden. 

*neutrum rod střední das Neutrum substantiva das Kind 

*nominativ 1. pád der Nominativ členy, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Sie hat einen schönen Hund. 

*osobní zájmeno 
 

das Personalpronomen slovní druhy ich 

*pád 
 

der Kasus členy, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Ich leihe dir das Buch der Schwester. 

*perfektum 
 

das Perfekt slovesa Ich habe ein Bild gemalt. 

*plnovýznamové sloveso 
 

das Vollverb slovesa Ich kann gut schwimmen. 

*plurál množné číslo der Plural členy, slovesa, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Sie geben uns gute Tipps. 



Fandím němčině                  www.czmero.cz 

TERMÍN SYNONYMA NĚMECKY KATEGORIE PŘÍKLAD 

plusquamperfektum 
 

das Plusquamperfekt slovesa Ich hatte ein Bild gemalt. 

*podmět subjekt das Subjekt větné členy Sie hat einen schönen Hund. 

podřadicí spojka 
 

die Subjunktion věty Er macht viel Sport, damit er fit ist. 

*pomocná slovesa 
 

Hilfsverben slovesa Hast du ihn gekannt? 

*préteritum 
 

das Präteritum slovesa Ich malte ein Bild. 

*prézens přítomný čas das Präsens slovesa Ich arbeite. 

*předložka 
 

die Präposition slovní druhy Er geht in den Park. 

předložkové vazby 
 

präpositionales Objekt slovesa Er arbeitet an einem Projekt. 

*předmět objekt das Objekt větné členy Sie hat einen schönen Hund. 

předpona neodlučitelná 
 

nichttrennbares Präfix slovesa Heute besuche ich meine Oma. 

předpona odlučitelná 
 

trennbares Präfix slovesa Ich mache das Fenster auf. 

*přehláska 
 

der Umlaut slova spät 

přechodná slovesa tranzitivní slovesa transitive Verben slovesa Ich suche meine Schlüssel. 

*příčestí minulé 
 

das Partizip II slovesa Ich habe ein Bild gemalt. 

*příslovečné určení adverbiále das Adverbial větné členy Er geht in den Park. 

*přísudek predikát das Prädikat větné členy Sie hat einen schönen Hund. 

přívlastek atribut das Attribut větné členy Sie hat einen schönen Hund. 

*přivlastňovací zájmeno 
 

das Possessivpronomen slovní druhy mein 

*přízvuk akcent die Betonung slova Vater 

rod trpný 
 

das Passiv slovesa Die Suppe wird gekocht. 

*samohláska vokál der Vokal slova Vater 

*silná slovesa nepravidelná slovesa starke/unregelmäßige 

Verben 

slovesa Hilst du mir? 

*singulár jednotné číslo der Singular členy, slovesa, substantiva, 

adjektiva, zájmena 
Er gibt mir einen guten Tipp. 

*skloňování deklinace die Deklination členy, adjektiva, 

substantiva, zájmena 
Sie hat einen schönen Hund. 
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*slabá slovesa pravidelná slovesa schwache/regelmäßige 

Verben 

slovesa Ich arbeite. 

slabé skloňování 
 

schwache Deklination substantiva (maskulinum) Ich sehe einen Jungen. 

*slabika 
 

die Silbe slova Vater 

*sloveso 
 

das Verb slovní druhy machen 

slovosled pořádek slov die Wortstellung věty Er macht viel Sport, damit er fit ist. 

*smíšená slovesa 
 

Mischverben slovesa Hast du ihn gekannt? 

*souhláska konsonant der Konsonant slova Vater 

souřadicí spojka koordinační spojka die Konjunktion věty Ich spreche gern Deutsch, denn die Sprache 

gefällt mir. 

souvětí podřadné 
 

das Satzgefüge věty Er macht viel Sport, damit er fit ist. 

souvětí souřadné 
 

die Satzreihe věty Ich spreche gern Deutsch, denn die Sprache 

gefällt mir. 

„spojkové“ adverbium 
 

das Konjunktionaladverb věty Ich mache Sport, deshalb bin ich fit. 

stažený tvar (předložka + 

člen určitý) 

  
předložka, člen určitý Wir sind im Park. 

stupňování 
 

die Komparation adjektiva, adverbia Sie ist größer als du. 

*substantivum podstatné jméno das Substantiv slovní druhy Vater 

tázací příslovce 
 

das Interrogativadverb slovní druhy Wo wohnst du? (wo, wann, wie, warum, wie 

viel) 

tázací zájmeno 
 

das Interrogativpronomen slovní druhy Wer bist du? 

*tykání 
 

das Duzen slovesa, osobní zájmena Welche Sprachen sprichst du? 

*určitý tvar slovesa verbum finitum finite Verform slovesa Ich kann schwimmen. 

věta hlavní  
 

der Hauptsatz věty Er macht viel Sport, damit er fit ist. 

*věta jednoduchá 
 

einfacher Satz věty Er arbeitet. 
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*věta tázací 
 

der Fragesatz věty Wer bist du? 

věta účelová 
 

der Finalsatz věty Er macht viel Sport, damit er fit ist. 

věta účinková 
 

der Konsekutivsatz věty Ich bin zu faul, sodass ich keinen Sport 

mache. 

věta vedlejší 
 

der Nebensatz věty Er macht viel Sport, damit er fit ist. 

*větný rámec 
 

die Satzklammer věty Ich kann aber nicht so gut schwimmen. 

*větný zápor 
 

die Satznegation věty Diesen Artikel suche ich nicht. 

*vkladné -e- 
  

slovesa Er arbeitet. 

*"vykání" 
 

das Siezen slovesa, osobní zájmena Welche Sprachen sprechen Sie? 

vynětí z větného rámce 
 

die Ausklammerung věty Früher sind sie mehr gereist als jetzt. 

vztažné zájmeno 
 

das Relativpronomen slovní druhy Die Frau, die da steht, ist meine Tante. 

zájmenné příslovce 
 

das Pronominaladverb slovní druhy Kann ich mich darauf verlassen? 

zeměpisné názvy 
 

geographische Namen substantiva Ich fahre nach Berlin. 

zpodstatnělá adjektiva 
 

substantivierte Adjektive substantiva Der Verletzte liegt im Krankenhaus. 

*způsobová slovesa modální slovesa Modalverben slovesa Ich kann schwimmen. 

zvratná slovesa reflexivní slovesa reflexive Verben slovesa Ich rasiere mich. 

 


