
ČČleny urleny urččititéé a neura neurččititéé v nv něěmmččininěě

PPáády v ndy v něěmmččininěě

Bestimmte und 
unbestimmte Artikel 
und Fälle im Deutsch

Německý jazyk- 7.ročník
Mgr. Bc. Miroslava Popelková



PodstatnPodstatnáá jmjmééna v nna v něěmmččininěě

Německá podstatná jména se píší vždy 

velkým začátečním písmenem a mají před 

sebou člen, který určuje rod – mužský, 

ženský, střední nebo nulový. Rody se 

musíme učit nazpaměť. Členy v němčině jsou 

určité a neurčité. 

Např.:

der Mann (ten muž)

ein Mann (jeden muž) 

die Frau (ta paní)

eine Frau (jedna paní)

das Kind (to dítě)

ein Kind (jedno dítě)



ČČleny v nleny v něěmmččininěě

určité: neurčité:

der- ten ein- nějaký/jeden   kein- žádný

die- ta   eine- nějaká/jedna  keine- žádná

das- to  ein- nějaké/jedno    kein- žádné



NeurNeurččitý itý ččlenlen

Neurčitý člen v němčině

Mluvíme-li o nějaké osobě či věci poprvé, 
používáme člen neurčitý. Neurčitý člen tak 
označuje věci neznámé, nezmíněné, blíže 
neurčené. Do češtiny překládáme neurčitý 
člen jako nějaký, nějaká nebo nějaké, popř. 
jeden, jedna, jedno.

Např. Er malt eine Katze.– Maluje nějakou 
kočku.



UrUrččitý itý ččlen  len  

Určitý člen v němčině

Když už byla o určité osobě či věci zmínka 
předtím, používáme člen určitý. Určitý člen 
tak označuje věcí známé, zmíněné nebo 
přesně specifikované a určené. V daných 
příkladech můžeme určitý člen překládat do 
češtiny jako ukazovací zájmeno.

Např. Die Katze heißt Lisa. – Ta (určitá) 
kočka se jmenuje Lisa.



PPáády v ndy v něěmmččininěě
--skloskloňňovováánníí podstatných jmen s podstatných jmen s 
ččlenem urlenem urččitýmitým

mužský rod ženský rod střední rod

1. pád der Vater die Mutter das Kind

2. pád des Vaters der Mutter des Kindes

3. pád dem Vater der Mutter dem Kind

4. pád den Vater die Mutter das Kind



PPáády v ndy v něěmmččininěě
--skloskloňňovováánníí podstatných jmen s podstatných jmen s 
ččlenem neurlenem neurččitýmitým

mužský rod ženský rod střední rod

1. pád ein Vater eine Mutter ein Kind

2. pád eines Vaters einer Mutter eines Kindes

3. pád einem Vater einer Mutter einem Kind

4. pád einen Vater eine Mutter ein Kind



ÜÜbung 1bung 1-- CviCviččeneníí 1:1:

Schreib mit dem bestimmten Artikel:

Napiš s členem určitým:

…Buch, …Hund, …Torte, …Bleistift, …Frau, 
…Schule, …Arbeitsheft, …Spitzer, …CD, 
…Tür, …Stadt, …Hemd, …Hund, …Handy, 
…Landkarte,…Pinsel, …Tafel, …Computer, 
…Mädchen, …Junge, …Schere, …Fenster, 
…Zirkel, …Lampe, …Lehrer, …Schülerin.



ÜÜbung 1bung 1-- LLöösung: sung: řřeeššeneníí

Das Buch, der Hund, die Torte, der Bleistift, 
die Frau, die Schule, das Arbeitsheft, der
Spitzer,  die CD, die Tür, die Stadt, das
Hemd, der Hund, das Handy, die
Landkarte, der Pinsel, die Tafel, der
Computer, das Mädchen, der Junge,  die
Schere, das Fenster, der Zirkel, die Lampe, 
der Lehrer, die Schülerin.



ÜÜbung 2bung 2-- CviCviččeneníí 2:2:

Ergänze unbestimmten Artikel:

Doplň člen neurčitý:

1.Ich habe …Katze und …Hund.

2.Das ist …Schere und …Buch.

3.Wir haben …Haus.

4.Ist das …CD?

5.Hast du …Bruder?

6.Nein, ich habe…Schwester. 



ÜÜbung 2bung 2-- LLöösung: sung: řřeeššeneníí

1. Ich habe eine Katze und einen Hund.

2. Das ist eine Schere und ein Buch.

3. Wir haben ein Haus.

4. Ist das eine CD?

5. Hast du einen Bruder?

6. Nein, ich habe eine Schwester. 



ÜÜbung 3bung 3-- CviCviččeneníí 3:3:

Ergänze mit passendem Artikel oder 
Pronomen:
Doplň vhodný člen nebo zájméno:

Gib mir …Tasche.
Das ist doch …Diskette, das ist …CD.
Ich habe …Bruder und …Schwester.
…Bleistift ist schwarz.
Welche Farbe hat … Kuli?
Gib mir …Bleistift.
… Haus ist sehr schön und neu. 



ÜÜbung 3bung 3-- LLöösung: sung: řřeeššeneníí

Gib mir die Tasche.

Das ist doch keine Diskette, das ist eine
CD.

Ich habe einen Bruder und eine Schwester.

Der Bleistift ist schwarz.

Welche Farbe hat dein Kuli?

Gib mir den Bleistift.
Das Haus ist sehr schön und neu. 
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