
Gramatika 

 

1. osobní zájmena: ich ,du, er, sie, es, wir, ihr, sie 

2. časování pravidelných sloves jako spielen, machen, heißen, kommen… 

3. časování sloves sein, haben 

4. časování nepravidelných sloves: spechen, lesen, fahren, geben, sehen, tragen, essen, 

nehmen, empfehlen, geben, helfen, gefallen  

5. časování způsobových sloves v přítomném čase: können, wollen, dürfen, sollen, mögen, 

müssen, tvar möcht- + jejich použití ve větě 

6. časování slovesa wissen 

7. Minulý čas. 

a. préteritum sloves: haben, sein 

b. perfektum 

  pravidelných sloves 

 nepravidelných sloves: fahren, kommen, gehen, sein, werden 

8. slovesa s odlučitelnou předponou: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, los-, mit-, statt-,vor-, vorbei-, 

zurück- 

9. slovesa s neodlučitelnou předponou: be-, ent-, ge-, ver-, emp-, er-, miss-, voll-, zer- 

10. základní číslovky 1 – 1 000 000 

11. řadové číslovky 1 – 1 000 000 

12. rozkazovací způsob pravidelných i nepravidelných sloves 

13. pořádek slov ve větách oznamovacích, tázacích, záporných 

14. tázací zájmena wer, wo, wie, wem, wen, was + woher, wann  

15. rody u podstatných jmen u národností: např. Italiener-Italienerin, Tscheche-Tschechin 

16. skloňování podstatných jmen: 1., 3., 4. pád určitého i neurčitého členu, kein, 

přivlastňovacích přídavných jmen 

17. skloňování osobních zájmen v 1., 3., 4. pádě: ich, mir, mich, du, dir, dich … 

18. zápory: nicht, kein, nichts 

19. složená slova jako např. Schweinebraten, Fischfilet 

20. přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných: Prag (Praha) –Prager 

(Pražský), Berlin – Berliner 

21. určení času: Es ist sieben Uhr, halb sieben… am Morgen, am Abend, ….in der Nacht 

22. určení času: heute Abend, morgen Nachmittag  

23.  předložky se 4. pádem: bis, durch, für, gegen, ohne, um 

24. předložky se 3. pádem: aus, bei, mit, nach, von, zu, gegenüber 

25. předložky se 3. a 4. pádem: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen + 

WO/WOHIN 

26.  zu Hause, nach Hause 

27. 2. pád jmen vlastních: Das ist der Bruder von Sarah x Das ist Lenas Bruder 

28. příslovečné určení času: gestern, vorgestern, vor 2 Tagen, letzte Woche, letzten Monat, 

letztes Jahr 

29. datum: am 5. Mai (am fünten Mai) 



Slovní zásoba 

 

1. pozdravy 

2. země, jazyky, přídavná jména, národnosti: Polen, Polnisch, Pole, Polin 

3. rodina 

4. zvířata 

5. jídlo, restaurace 

6. všední den 

7. volnočasové aktivity 

8. moje parta, přátelé, vztahy, popis kamaráda: koníčky, věk, vlastnosti, vzhled 

9. nakupování, obchody 

10. popis domu 

11. moje město, popis cesty, orientace ve městě, můj dům, typy bydlení, můj pokoj 

12. moje škola, den ve škole, předměty, rozvrh 


