
Slovo a slovné druhy v nemčine

Nemecké slová sa nevyslovujú tak, ako sa píšu („schreiben“ sa vysloví ako „šraibn“) – to by malo byť jasné už z nemeckej abecedy. Nemecké slová sa 
podľa rôznych kritérií delia podobne ako slovenské slová na slovné druhy:

Porovnanie slovenských a nemeckých slovných druhov

Slovný druh v slovenčine v nemčine

Podstatné meno [O, S] otec [O, S] der Vater – vždy s členom a s veľkým začiatočným písmenom

Člen neexistuje [O, S] určitý (der Vater) alebo neurčitý (ein Vater)

Prídavné meno [O, S, G] dobrý, zlý, vysoký, nízky, ... [O, S, G] gut, schlecht, hoch, niedrig, ...

Zámeno [O, S] on, ona, ono, ... [O, S] er, sie, es, …

Číslovka [O, S] jeden, dva, tri, ... [O, S] eins, zwei, drei, …

Sloveso [O, Č] písať (základná tvar končí vždy na „-ť“) [O, Č] schreiben (základný tvar väčšinou končí na „-en“)

Príslovka [O, (G)] hore, dnes, rýchlo, ... [O, (G)] oben, heute, schnell, …

Predložka [N] z, cez, v, … [N] aus, durch, in, ...

Spojka [N] a, alebo, že, preto(že) [N] und, oder, dass, weil/denn

Častica [N] ale/teda, práve, len/iba, ... [N] aber, gerade, nur, …

Citoslovce [N] au, fuj, mňau, ... [N] autsch/au, pfui, miau, …

Legenda: O = ohybný slovný druh; Č = časuje sa; S = skloňuje sa; G = graduje (stupňuje sa); N = neohybný slovný druh

Ak je slovný druh ohybný (dá sa ohýbať), tak v rôznych situáciách môže mať rôzne formy, t. j.
a.) časuje sa (iba sloveso): písať → ja píšem = schreiben → ich schreibe
b.) skloňuje sa (podstatné meno, člen, prídavné meno, zámeno a číslovka): otec → ocovi = der Vater → dem Vater
c.) stupňuje sa (graduje – prídavné mená a niektoré príslovky): pekný → krajší → najkrajší = schön → schöner → am schönsten

Ak je slovný druh neohybný (nedá sa ohýbať), tak má vždy rovnakú formu (predložka, spojka, častica a citoslovce): a = und, ale = aber, áno = ja, ...


