
Nemecký jazyk 9.ročník 
Slovosled po spojke weil – lebo, aby 

Po spojke weil – lebo, aby nasleduje takýto slovosled vo vete: 

        

 

Príklad: Weil    es     teuer     ist.                 Lebo je to drahé. 

 Weil    ich    aktiv     bin.   Lebo som aktívny.  

Slovná zásoba 

NEJ SJL NEJ SJL 

teuer draho, drahý,-á,-é praktisch praktické, praktický,-á,-é 

billig lacno, lacný,-á,-é umweltfreundlich priateľské k životnému prostrediu 

schnell rýchlo, rýchly,-a,-e aktiv aktívne, aktívny, -a,-e 

langsam pomaly, pomalý,-á,-é nervös nervózne, nervózny,-a,-e 

gesund zdravo, zdravý,-á,-é seekrank majúci morskú chorobu 

Úloha: 

Prelož vety so spojkou weil. 

Lebo je to rýchle. ...................................................................... 

Lebo je to lacné. ....................................................................... 

Lebo je to pomalé. ................................................................... 

Lebo je to zdravé. ..................................................................... 

Lebo som nervózny. ................................................................. 

Stupňovanie prídavných mien a prísloviek 

Pri stupňovaní prídavných mien a prísloviek pridávame v druhom stupni príponu  -er.  

(pri niektorých prídavných menách a príslovkách priberá kmeňová samohláska prehlásku, napr. a-ä, o-ö, u-ü) 

V treťom stupni pridávame k prídavnému menu príponu  -ste a pri príslovkách predložku am a príponu - sten. 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

billig lacný billiger lacnejšie, 
lacnejší,-ia,-ie 

am billigsten 
der, die, das billigste 

najlacnejšie 
najlacnejší,-ia,-ie 

alt starý älter staršie, starší,     
-ia,-ie 

am ältesten 
der, die, das älteste 

najstaršie 
najstarší, -ia,-ie 

teuer drahý teurer drahšie,         
drahší,  -ia, -ie 

am teuersten 
der, die, das teuerste 

najdrahšie 
najdrahší,-ia,-ie 

schnell rýchly schneller rýchlejšie, 
rýchlejší,-ia,-ie 

am schnellsten 
der, die, das schnellste 

najrýchlejšie  
najrýchlejší,-ia,-ie 

gesund zdravý gesünder zdravšie, 
zdravší, -ia, -ie 

am gesündesten 
der, die, das gesündeste 

najzdravšie 
najzdravší, -ia,-ie 

 

 

 

 

podmet ostatné vetné členy prísudok 

Porovnávanie pri 1. stupni pomocou: 

so ......... wie         tak ......... ako 

z. B. 

Er ist so alt wie ich.       Je tak starý ako ja. 

 

Porovnávanie pri 2. stupni pomocou: 

als    ako 

z. B. 

Er ist älter als ich.             Je starší ako ja. 

 



Nepravidelné stupňovanie 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

gut dobrý,-á,-é 

dobre 

besser lepší, -ia,-ie 

lepšie 

r,e,s, beste 

am besten 

najlepší,-ia-,ie 

najlepšie 

hoch vysoký,-á,-é 

vysoko 

höher vyšší,-ia,-ie 

vyššie 

r,e,s höchste 

am höchsten 

najvyšší, -ia,-ie 

najvyššie 

nah blízky,-a,-e 

blízko 

näher bližší,-ia,-ie 

bližšie 

r,e,s nächste 

am nächsten 

najbližší,-ia,-ie 

najbližšie 

viel mnohý,-á,-é 

mnoho 

mehr väčší, -ia,-ie 

viac 

r,e,s meiste 

am meisten 

najväčší,-ia,-ie 

najviac 

wenig máloktorý,-á,-é 

málo 

weniger menší, -ia,-ie 

menej 

r,e,s wenigste 

am wenigsten 

najmenší, -ia, -ie 

najmenej 

Úloha: 

Prelož vety: 

Ja som vyšší ako ty. .......................................................................... 

Ty si starší ako ja. .............................................................................. 

Peter je najvyšší. .............................................................................. 

Je to rýchlejšie. .................................................................................. 

Ovocie je najzdravšie. ........................................................................ 

 

 

 


