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Slovesa s odlučitelnými  

a neodlučitelnými 

předponami 



Neodlučitelné předpony 

     be-  

     ge- 

     emp- 

     ent –  

     er-  

     miss-  

     ver-  

     zer-  



Neodlučitelné předpony  

• be- : bekommen (dostat), begrüßen 
(pozdravit)… 

• ge- : gewinnen (vyhrát) 

• ent- : entnehmen (odebrat), entsprechen 
(odpovídat) 

• emp- : empfehlen (doporučit) 

• er- : ergänzen (doplnit), erzählen (vyprávět) 

• miss- : missbrauchen (zneužít), missverstehen 
(neporozumět) 

• ver- : verstehen (rozumět), versprechen (slíbit) 

• zer- : zerlegen (rozložit), zerkochen (rozvařit) 



Neodlučitelné předpony 

• jsou součástí slovesa 

• při časování slovesa zůstávají na začátku 

a nemění se (v žádném čase ani způsobu) 

BEKOMMEN 

 ich bekomme  wir bekommen 

 du bekommst  ihr bekommt 

 er bekommt   sie bekommen 



Spoj sloveso s neodlučitelnou 

předponou 
Význam sloves najdi ve slovníku.  

 

sprechen 

kommen 

lassen 

stehen 

 

 



Klíč  

 besprechen = promluvit 

 entsprechen = odpovídat 

 versprechen = slíbit 

 bekommen = dostat 

 entkommen = uniknout 

 verkommen = zkazit (u jídla) 

 belassen = ponechat 

 entlassen = propustit 



Klíč 

 zerlassen = rozpustit (tuk) 

 erlassen = vyhlásit 

 verlassen = opustit 

 bestehen = skládat se, obstát 

 gestehen = přiznat se 

 entstehen = vzniknout 

 erstehen = pořídit 

 verstehen = rozumět 



Odlučitelné předpony 

   ab-  los- 

   an-  mit- 

   auf-  nach- 

   aus-  vor- 

   ein-  weg- 

   her-  zu- 

   hin- 

 



Slovesa s odlučitelnou předponou 

vor/stellen = představit 

ab/fahren = odjet 

aus/machen = vypnout 

ein/laden = pozvat 

aus/reisen = vycestovat 

her/kommen = přijít sem 

mit/bringen = přinést 

weg/fahren = odjet 

zu/machen = zavřít 



Odlučitelné předpony 

• jsou označeny ve slovníku rovnou čarou 
mezi předponou a slovesem 

    vor/stellen = představit 
 

• při časování se posouvají předpony až na 
konec věty 
 
  Ich stelle meine Frau vor.  

    = Představím svou ženu.  



Odlučitelné předpony 

• při tvorbě minulých času se mezi 

předponu a sloveso vkládá –ge- 

 

 Ich habe meine Frau vorgestellt.  

  = Představil jsem svou ženu.  



Použij sloveso v závorce.  

 Ich (ein/laden) dich auf die Party. 

 Wir (ab/fahren) morgen. 

 Meine Freundin (mit/bringen) die CDs. 

 Die Studenten (zu/machen) die Bücher.  

 Der Sänger (vor/stellen) seine Lieder.  

 Im Sommer (aus/reisen) wir nach Afrika.  

 

 

 



Klíč 

 Ich lade dich auf die Party ein. 

 Wir fahren morgen ab. 

 Meine Freundin bringt die CDs mit. 

 Die Studenten machen die Bücher zu.  

 Der Sänger stellt seine Lieder vor.  

 Im Sommer reisen wir nach Afrika aus. 
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