
Metoda slabého časování sloves v přítomném čase 
2 vzory:   mach-en       arbeit-en 

    koncovka: en         koncovka: en 

    kmen: mach       kmen: arbeit 

Ke kmeni přidáme při časování koncovky: 

charakteristické koncovky:  mach+ :  e,  st,  t,  inf,  t,  inf               *                prodloužené charakteristické koncovky.: arbeit+:  e,  est,  et,  inf,  et,  inf 

ich mach-e 
du mach-st 
er/sie/es mach-t 

wir machen 
ihr mach-t 
sie/Sie machen 

ich arbeit-e 
du arbeit-est 
er/sie/es arbeit-et 

wir arbeiten 
ihr arbeit-et 
sie/Sie arbeiten 

POZNÁMKA 1: u sloves s odlučitelnou předponou se v hlavní větě v přítomném čase nebo v préteritu tato předpona odloučí od slovesa a postaví se na 

konec věty):  einkaufen  =  nakupovat:  ich kaufe ein, du kaufst ein, ….., wir kaufen ein, …… 

POZNÁMKA 2: Kromě slovesa SEIN = být časujeme všechna ostatní slovesa slabě v množném čísle. Je jedno, že jsou třeba silná nebo nepravidelná. 

POZNÁMKA 3: Slabě časujeme všechna slovesa kromě SEIN, HABEN, WERDEN, ZPŮSOBOVÝCH SLOVES, WISSEN a  těch silných sloves, jejichž kmen se při 

časování v jednotném čísle mění, jako např. u fahren: ich fahre, du fährst nebo u essen: ich esse, du isst, …. 

Kdy časovat podle vzoru machen? 

Pokud není kmen zakončen na tvrdé souhlásky t, d  
nebo na specifickou skupinu souhlásek,  
např. chn, gn, tm apod. 
Patří sem: 
a) slovesa se sykavkou na konci kmene (sykavky s, z, ß): 
např.: reis-en, heiß-en, setz-en, sitz-en 
POZOR NA VÝJIMKU:  v 2.os.j.č. se místo koncovky ST dá pouze T: 
du reis-t, du heiß-t, du setz-t, du sitz-t 

b) slovesa zakončená na -ln a rn - zde je koncovka n 
sammel-n, bastel-n, verhandel-n, …., wander-n, ruder-n, ….. 
POZOR NA VÝJIMKU u sloves na -ln : 
V 1.OS.J.Č. - vyjmeme E z kmene, dál pokračujeme s původním 
infinitivním kmenem: 
ich samml-e, du sammel-st, er sammel-t, 
wir sammeln, ihr sammel-t, sie/Sie sammel-n 

 Kdy časovat podle vzoru arbeiten? 
 
Pokud je kmen zakončen na  
a) tvrdé souhlásky t, d  
např.: bad-en, red-en, reit-en, rett-en 
nebo  
b) na specifickou skupinu souhlásek, např.: chn, gn, tm apod. 
např:  berechn-en, regn-en, atm-en apod. 
 



Kontrolní otázky: 

1) Jaké dva vzory pro slabé časování znáte? 

2) V čem se vzájemně odlišuje časování podle těchto vzorů? Uveďte příklad. 

3) Kdy časovat podle prvního vzoru? Uveďte příklad. 

4) Kdy časovat podle druhého vzoru? Uveďte příklad. 

5) Jak časujeme slovesa zakončená na -ln a -rn a jak je to s koncovkou v infinitivu těchto sloves? Uveďte příklad. 

6) Jmenujte příklady sloves, které časujeme jako machen a sloves, které časujeme jako arbeiten. 


