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Skloňování přídavných jmen
(Deklination der Adjektive)
• v němčině tři způsoby skloňování přídavných jmen:
• po členu určitém
• po členu neurčitém
• bez členu

Skloňování v jednotném čísle
(Deklination im Singular)
a) skloňování po členu určitém
(též po dieser, jeder, jener, welcher, mancher,
v mn. č. po alle, beide)
pád mužský rod

ženský rod

1.

der rote Wein

die neue Tasche das schöne Bild

2.

des roten Weins der neuen
des schönen
Tasche
Bildes
dem roten Wein der neuen
dem schönen
Tasche
Bild
den roten Wein die neue Tasche das schöne Bild

3.
4.

střední rod

b) skloňování po členu neurčitém (též po kein a
přivlastňovacích zájmenech)
pád mužský rod

ženský rod

střední rod

1.

ein roter Wein

ein schönes Bild

2.

eines roten
Weins

eine neue
Tasche
einer neuen
Tasche

3.

einem roten
Wein
einen roten
Wein

einer neuen
Tasche
eine neue
Tasche

einem schönen
Bild
ein schönes Bild

4.

eines schönen
Bildes

c) skloňování bez členu

pád

mužský rod

ženský rod

střední rod

1.

roter Wein

neue Tasche

schönes Bild

2.

roten Weins

neuer Tasche

schönen Bildes

3.

rotem Wein

neuer Tasche

schönem Bild

4.

roten Wein

neue Tasche

schönes Bild

Skloňování v množném čísle
(Deklination im Plural)
• skloňování přídavných jmen v množném čísle je
možné buď se členem určitým nebo bez členu
• POZOR!!! Člen neurčitý v množném čísle odpadá
(neexistuje)!
pád

po členu určitém

bez členu

1.

die roten Weine

rote Weine

2.

der roten Weine

roter Weine

3.

den roten Weinen

roten Weinen

4.

die roten Weine

rote Weine

Procvičování
(Übungen)
Skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě:
• To je dobrá kniha.
- Das ist ein gutes Buch.
• Koupíš tu starou knihu?
- Kaufst du das alte Buch?
• Vidím pěkné domy.
- Ich sehe schöne Häuser.
• Malý byt bych si nepřál.
- Eine kleine Wohnung möchte ich nicht.

• Kde máš tu velkou tašku?
– Wo hast du die große Tasche?
• Kolik stojí ty pěkné byty?
– Wie viel kosten die schönen Wohnungen?
• To staré víno nestojí mnoho.
– Der alte Wein kostet nicht viel.
• Máš krásný prsten.
– Du hast einen schönen Ring.
• Miluje stará auta.
– Er liebt alte Autos.
• To je moderní klobouk.
– Das ist ein moderner Hut.

Skloňování přídavných jmen ve 2. a 3. pádě
• To je klobouk toho mladého muže.
– Das ist der Hut des jungen Mannes.
• Ta panenka patří tomu malému dítěti.
– Die Puppe gehört dem kleinen Kind
• Píši jednomu dobrému příteli.
– Ich schreibe einem guten Freund.
• Byl jste s tím novým hotelem spokojen?
– Waren Sie mit dem neuen Hotel zufrieden?
• Dáme ty peníze dobrým přátelům.
– Wir geben das Geld guten Freunden.

• To je adresa těch mladých lidí.
– Das ist die Adresse der jungen Leute.
• To je muž té hezké dívky.
– Die Wohnung gehört einer guten Freundin.
• Ten byt patří jedné dobré přítelkyni.
– Das ist der Mann des hübschen Mädchens.
• Kde je kabelka mé matky?
– Wo ist die Tasche meiner Mutti?
• Tady je zahrada jedné staré ženy.
– Her ist der Garten einer alten Frau.

Všimněte si!
•
•
•
•
•
•

dunkel:
teuer:
rosa:
prima:
hoch:
nah:

der dunkle Rock
die teuren Schuhe
der rosa Pullover
eine prima Idee
das hohe Haus
am nächsten

(vypouštíme -e-)
(vypouštíme -e-)
(nesklonné)
(nesklonné)
(ch → h)
(h → ch)

Doplňte koncovky přídavných jmen.
•
•

•
•
•
•

Wie heißt der neu__ Lehrer?
– Wie heißt der neue Lehrer?
Fragen Sie den neu__ Lehrer.
– Fragen Sie den neuen Lehrer.
Wie ist die Telefonnummer des neu__ Lehrers?
– Wie ist die Telefonnummer des neuen Lehrers?
Sagen Sie es dem neu__ Lehrer.
– Sagen Sie es dem neuen Lehrer.
Helfen Sie dem klein__ Kind bitte!
– Helfen Sie dem kleinen Kind bitte!
Was macht denn das klein__ Kind?
– Was macht denn das kleine Kind?

•
•
•

•
•

Verstehen Sie das klein__ Kind?
– Verstehen Sie das kleine Kind?
Wo ist die Mutter des klein__ Kindes?
– Wo ist die Mutter des kleinen Kindes?
Kennen Sie die jung__ Frau?
– Kennen Sie die junge Frau?
Wer ist die jung__ Frau?
– Wer ist die junge Frau?
Ist das der Freund der jung__ Frau?
– Ist das der Freund der jungen Frau?

•
•
•

•
•

Erzählen Sie es auch der jung__ Frau.
– Erzählen Sie es auch der jungen Frau.
Gefällt das den alt__ Leuten?
– Gefällt das den alten Leuten?
Wohin gehen die alt__ Leute?
– Wohin gehen die alten Leute?
Wie finden Sie das Haus der alt__ Leute?
– Wie finden Sie das Haus der alten Leute?
Sehen Sie die alt__ Leute dort?
– Sehen Sie die alten Leute dort?

Zkuste přeložit do češtiny těchto sedm rčení:
• Auch eine schwarze Kuh gibt weiße Milch.
• Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.
• Ein kleiner Mann ist auch ein Mann.
• Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes
Abendbrot. (F. Bacon)
• Alte Häuser und junge Mädchen brennen leicht.
• Sorgen und Jahre machen graue Haare.
• Lügen haben kurze Beine.
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