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Předložky se 3. a 4. 

pádem 



Předložky se 3. a 4. pádem 

• v němčině se některé předložky pojí s 

oběma pády 

 

• pád lze určit podle významu věty 

 

• k určení pádu pomáhají otázky, které vždy 

signalizují daný pád 



Předložky se 3. a 4. pádem 

auf = na 

an = na (svislé ploše) 

in = v, ve 

hinter = za 

unter = pod 

neben = vedle 

über =nad, přes 

vor = před 

zwischen = mezi 



Změny členu určitého 

pád mužský 

rod 

ženský 

rod 

střední 

rod 

množné 

číslo 

1.  DER DIE  DAS DIE 

3. DEM DER DEM DEN + N 

4. DEN DIE DAS DIE 



Změny členu neurčitého 

pád mužský 

rod 

ženský 

rod 

střední 

rod 

množné 

číslo 

1.  EIN EINE  EIN - 

3. EINEM EINER EINEM - 

4. EINEN EINE EIN - 



3. pád 

• ptáme-li se na spojení předložky 

a jména otázkou  

KDE? 

 

WO?  



3. pád 

Auf dem Tisch liegt das Buch.  

   WO liegt das Buch? 

Na stole leží kniha. KDE leží kniha?  

 

Neben der Wand steht die Lampe.  

   WO steht die Lampe?  

Vedle stěny stojí lampa. KDE stojí lampa?  

 



4. pád 

• ptáme-li se na spojení předložky 

a jména otázkou  

KAM? 

 

WOHIN? 



4. pád 

Ich gehe in die Stadt.  

  WOHIN gehe ich?  

 Jdu do města. KAM jdu?  

 

Hinter den Schrank stellt er die Lampe?  

  WOHIN stellt er die Lampe?  

 Za skříň postavil lampu. KAM postavil lampu?  



Doplň člen určitý 

Auf ….. Stuhl sitzt die Katze.  

In ….. Stadt sind Geschäfte.  

Hinter ….. Haus spielen die Kinder.  

An ….. Wand hängt er das Bild.  

Unter .…. Tisch schläft der Hund.  

Neben ….. Tür stellen wir die Blume.  

Ich gehe vor ….. Schule.  

 

 



Klíč 

Auf dem Stuhl sitzt die Katze. WO? 

In der Stadt sind Geschäfte. WO? 

Hinter dem Haus spielen die Kinder. WO? 

An die Wand hängt er das Bild. WOHIN? 

Unter dem Tisch schläft der Hund. WO? 

Neben die Tür stellen wir die Blume. WOHIN? 

Ich gehe vor die Schule. WOHIN?  

 

 



Vytvořte věty  

 Použijte slova  

v rámečku:  

 

stehen 

stellen 

liegen 

legen 

sein 

haben 

gehen 


