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Zvratná slovesa
Глаголы с постфиксом -ся

Zapamatujte si!

V ruských slovesech se vyskytují dvě zvratné částice: -ся а -сь.
Zvratná částice -ся se píše po souhláskách, např.: улыбается, появился.
Zvratná částice -сь se píše po samohláskách, např.: улыбаюсь, удивились.
Pozor na výslovnost skupin -ться а -тся – vyslovují se jako [ца].

Zvratná slovesa můžeme rozdělit do několika skupin:
z

První skupina

Zvratnou částici -ся (-сь) můžeme nahradit zájmenem себя.
Толя умывается. (Толя умывает себя.)
Я одеваюсь. (Я одеваю себя.)
Она учится. (Она учит себя.)
Všimněte si !
Po zvratných slovesech této skupiny se nikdy nepíše podstatné jméno
ve 4. pádě a ve 2. pádě bez předložky.
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Druhá skupina

Sem patří zvratná slovesa, která popisují činnost, týkající se dvou nebo
několika osob či předmětů, například:
знакомиться, здороваться, прощаться, встретиться, встречаться,
расставаться, переписываться, общаться, поменяться, ссориться,
ругаться, мириться, целоваться, обниматься и другие.
Мы встретимся сегодня вечером.
Я общаюсь с Мартой уже давно.
Ты хочешь с ней познакомиться?
Všimněte si !
Po zvratných slovesech této skupiny se často píše podstatné jméno nebo
zájmeno v 7. pádě s předložkou с.
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Třetí skupina

K této skupině patří slovesa trpného rodu (pasivum) přítomného času,
například:
Книга публикуется.
Магазин открывается в 8 часов.
Теорема доказывается очень легко.
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Čtvrtá skupina

V ruštině se vyskytují slovesa, která bez zvratných částic použít nejde,
například:
нравиться, стараться, улыбаться, смеяться, бояться, надеяться,
являться и другие.
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