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ČČasovasováánníí slovessloves

СпряжениеСпряжение глаголовглаголов



Rozlišujeme I. a II. skupinu časování.

Slovesa I. časování v přítomném čase mají koncovky:
-у(-ю), -ешь(-ёшь), -ет(-ёт), -ем(-ём), -ете(-ёте), -ут(-ют).

Například:

Думать Жить

Я думаю Мы думаем Я живу Мы живём
Ты думаешь Вы думаете Ты живёшь Вы живёте

Он думает Они думают Он живёт Они живут



Slovesa II. časování v přítomném čase mají koncovky:
-у(-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят).

Například:

Говорить Просить
Я говорю Мы говорим Я прошу Мы просим
Ты говоришь Вы говорите Ты просишь Вы просите

Он говорит Они говорят Он просит Они просят



Některá slovesa mají nepravidelné koncovky a jejich 
časování je třeba si zapamatovat.

Například:

Хотеть Есть

Я хочу Мы хотим Я ем Мы едим
Ты хочешь Вы хотите Ты ешь Вы едите
Он хочет Они хотят Он ест Они едят



Jak poznáme, do které skupiny sloveso patří?

Slovesa II. časování jsou:

slovesa na -ить kromě брить, стелить.
sedm sloves na -еть ( смотреть, видеть, ненавидеть, 
терпеть, вертеть, обидеть, зависеть)

čtyři slovesa na -ать (дышать, держать, слышать, гнать)

Ostatní slovesa s nepřízvučnou koncovkou  přítomného 
času jsou slovesa I. časování.
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