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‚Záludnosti‘ němčiny 



liegen x legen 

• = ležet 

• pojí se vždy se 3. 

pádem 

• otázka KDE? 

• nepravidelné sloveso 

 

Er liegt auf dem Bett.  

Ich habe gut gelegen.  

• = položit 

• pojí se vždy se 4. 

pádem 

• otázka KAM? 

• pravidelné sloveso 

 

Die Frau legte das Buch.  

Auf den Tisch lege ich 

das Buch.  

 



stehen x stellen 

• = stát 

• pojí se vždy se 3. 

pádem 

• otázka KDE? 

• nepravidelné sloveso 

 

Auf dem Tisch steht die 

Lampe. 

Dort stand der Mann.  

• = postavit 

• pojí se vždy se 4. 

pádem 

• otázka KAM? 

• pravidelné sloveso 

 

Ich stelle die Lampe auf 

den Tisch.  

Die Lampe stellte ich auf 

den Tisch. 



früh x bald 

• = časně (například 

velmi brzy ráno) 

 

Ich muss früh aufstehen. 

(Musím brzy vstávat.) 

• = brzy (za krátkou 

chvíli) 

 

Ich komme heute bald. 

(Dnes přijdu brzy.) 



kennen x können 

• = znát 

• sloveso se smíšeným 

skloňováním  

  

 Ich kenne ihn.  

• = moci, umět 

• modální sloveso 

• často se pojí s 

plnovýznamovým 

slovesem 

• nepravidelné skloňování 

• oo tomto slovese je 

plnovýznamové sloveso 

na konci věty 

 

Ich kann Deutsch sprechen.  



man x der Mann 

• neurčité zájmeno 

• používá se jako 

všeobecný podmět (volně 

přeloženo někdo) 

• po man je sloveso ve 3. 

osobě jednotného čísla 

 

 Was kann man hier 

besuchen. (Co se tu dá 

navštívit?) 

• podstatné jméno 

• = muž 



sein x sein 

• sloveso BÝT 

• nepravidelné 

časování 

 

ich bin, du bist, er ist 

wir sind, ihr seid, sie sind 

• zájmeno svůj 

• užívá se ve 3. osobě 

čísla jednotného 

přivlastňujeme-li rodu 

mužskému nebo 

střednímu 

 

 sein Bruder 

 sein Buch 



schwer x schwierig 

• = těžký 

• užívá se při vyjádření 

hmotnosti 

 

Die Tasche ist schwer.  

• = obtížný  

• užívá se při vyjádření 

komplikovanosti 

 

Die Übung ist schwierig.  



um – am – im = v  
V němčině se užívají různé varianty 

předložek pro vyjádření českého v 

 

UM – u hodin (um 5 Uhr, um halb 7) 

 

AM – u dnů (am Freitag, am Montag) 

 

IM – u měsíců a ročních období (im 

Sommer, im Januar)  



wie x als 

• = jako 

• užívá se při srovnání 

nebo přirovnání 

 

 Er ist klug wie ich.  

• = jako 

• užívá se ve spojení s 

povoláním 

 

 Er arbeitet als Lehrer. 

 

• = než 

 Er ist kluger als ich.  
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