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Předložky se 3. a 4. Pádem 

in    do, v 

 an     na (kolmé ploše) 

auf     na (vodorovné ploše) 

hinter    za 

vor     před 

neben    vedle 

über    nad 

unter    pod 

zwischen    mezi 

 

Určité členy podstatný jmen: 
 

1. pád der die das 

3. pád dem der dem 

4. pád den die das 

 

Neurčité členy podstatný jmen: 

 
1. pád ein eine ein 

3. pád einem einer einem 

4. pád einen eine ein 

 

 

Rozlišení 3. a 4. pádu dle otázek: 

 
WO?     3. pád 

 

 

WOHIN?         4. Pád 

 

 

Některé předložky se mohou se členem spojit: 

in dem  = im 

in das  = ins 
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Příklady: 

ve stole   – WO?   – in dem Tisch 

do stolu   – WOHIN?  – in den Tisch 

 

na stůl   – WOHIN?  – auf den Tisch 

na stole   – WO?   – auf dem Tisch 

 

před domem  – WO?   – vor dem Haus 

před dům  – WOHIN?  – vor das Haus 

 

Cvičení: 
1. Doplňte určitý člen ve správném tvaru: 

 

Ich gehe in .......... Schule. 

In .......... Schule bin ich am Montag bis Freitag. 

Hinter ........ Haus ist der Park. 

Gib das Auto hinter ......... Haus! 

Meine Mutter geht mit dem Hund in ......... Park. 

In .......... Park sind viele Leute. 

Neben ……… Konditorei ist ein Lebensmittelgeschäft. 

Ich muss in ……… Konditorei eine Torte kaufen. 

Das Mittagessen hast du schon auf ………. Tisch. 

Auf ………. Tisch steht schöne Vase. 

 

2. Přeložte: 

 

pod židlí    do kuchyně 

pod židli    v kuchyni 

mezi dveřmi   do kina 

mezi dveře    v kině 

na okně    za obchod 

na okno    za obchodem 

do skříně    na posteli 

ve skříni    na postel 
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3. Doplňte tabulku: 

 

nad  v, do za    vedle 

 unter   vor zwischen auf  
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Správné řešení: 

 
1. Doplňte určitý člen ve správném tvaru: 

 

Ich gehe in die Schule. 

In der Schule bin ich am Montag bis Freitag. 

Hinter dem Haus ist der Park. 

Gib das Auto hinter das Haus! 

Meine Mutter geht mit dem Hund in den Park. 

In dem Park sind viele Leute. 

Neben der Konditorei ist ein Lebensmittelgeschäft. 

Ich muss in die Konditorei eine Torte kaufen. 

Das Mittagessen hast du schon auf den Tisch. 

Auf dem Tisch steht schöne Vase. 

 

2. Přeložte: 

 

pod židlí   unter dem Stuhl    

pod židli   unter den Stuhl    

mezi dveřmi  zwischen der Türe    

mezi dveře   zwischen die Türe     

na okně   an dem Fenster    

na okno   an das Fenster     

do skříně   in den Schrank    

ve skříni   in dem Schrank    

do kuchyně  in die Küche 

v kuchyni   in der Küche 

do kina   in das Kino 

v kině   in dem Kino 

za obchod   hinter das Geschäft 

za obchodem  hinter dem Geschäft 

na posteli   auf dem Bett 

na postel   auf das Bett 
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3. Doplňte tabulku: 

 

nad pod v, do za před mezi na vedle 

über unter in hinter vor zwischen auf neben 

  

 

 

 


