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Němčina pro samouky pomocí sloves. Lekce 5. 

Slovesa FRAGEN – ptát se, ANTWORTEN – odpovídat. 

Zájmena přivlastňovací (4.pád).  Otázky. 

Ich frage. 

Du fragst. 

Er fragt. 

Sie fragt. 

Wir fragen. 

Ihr fragt. 

Sie/sie fragen. 

Přidáme další zájmena. Jak se řekne: Ptám se tebe?  

Mich – mě 

Dich – tebe 

ihn – jeho 

sie – jí 

es – jeho (s.r.) 

Uns - nás 
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Euch - vás 

sie – jich 

Sie – Vás 

 

A jdeme na to: 

Ich frage dich. – Já se ptám tebe. 

Du fragst mich. – Ty se ptáš mě.  

Er fragt sie. 

Sie fragt ihn. 

Wir fragen euch. 

Ihr fragt uns. 

Sie/sie fragen mich. 

 

Teď položíme otázky. Například: Ptáš se mě? – Fragst du 

mich? 

A jdeme na to: 

Frage ich dich? 

Fragst du mich?  

Fragt er sie? 

Fragt sie ihn? 

Fragen wir euch? 

Fragt ihr uns? 



 Němčina pro samouky pomocí sloves 

 

© 2018 Mgr. Naděžda Rojková, www.JazykySikovne.cz 3 

 

Fragen sie/sie mich? 

 

Teď se zeptejte samostatně Koho se ptáš? 

Koho – wen. 

Wen fragst du? A tak dal.  

 

Sloveso FRAGEN už umíme.  

Teď se podíváme na sloveso ANTWORTEN – odpovídat. 

Ich antworte. 

Du antwortest. 

Er/sie antwortet. 

Wir antworten. 

Ihr antwortet. 

Sie / sie antworten. 

 

Teď přidáme probraná zájmena přivlastňovací. Odpovídám 

komu? Zde je 3.pád: 

Ich antworte dir. 

Du antwortest mir. 

Er/sie antwortet ihm. 

Wir antworten ihr. 

Ihr antwortet uns. 
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Sie / sie antworten euch. 

A položíme otázku: Komu odpovídáš? – Wem antwortest 

du? 

A jdeme na to: 

Wem antworte ich? 

Wem antwortest du? 

Wem antwortet er/sie? 

Wem antworten wir? 

Wem antwortet ihr? 

Wem antworten sie / Sie? 

 

Mach’s gut! – Měj se hezky! 😊 

 

 

 

Copyright © 2019 (Mgr. Naděžda Rojková).  

Všechna práva vyhrazena.  
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez souhlasu majitelů práv.  
Chcete-li tento dokument, nebo některou jeho část sdílet s ostatními, odkažte je, prosím, 
přímo na stránky www.JazykySikovne.cz, kde je tento kurz k dispozici pro každého.  

http://www.jazykysikovne.cz/

