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způsoby lze vytvořit tento tvar sloves a jaké existují výjimky. Dalším krokem může být souhrn získaných 
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RozkazovacRozkazovacíí zpzpůůsobsob

ПовелительноеПовелительное
наклонениенаклонение глаголовглаголов



Rozkazovací způsob (nebo imperativ) 
vyjadřuje přímý rozkaz, prosbu či zákaz. 



Tvorba rozkazovacího způsobu
Образование повелительного наклонения
1. způsob

Dáme sloveso do tvaru 1. osoby jednotného čísla.
Pokud tento tvar slovesa bude mít přízvučnou koncovku -
у(-ю) po souhlásce, v imperativu píšeme -и(те).

Například:
написать – напишу – напиши(те)
рассказать – расскажу – расскажи(те)
показать – покажу – покажи(те)
смотреть – смотрю - смотри(те)



Existují slovesa, ve kterých se střídají souhlásky пл/л, 
бл/л, д/ж, с/ш a další.

V tomto případě imperativ tvoříme pomocí infinitivu.

Například:

купить – куплю – купи(те)
ходить – хожу – ходи(те)
сидеть – сижу – сиди(те)
пригласить – приглашу - пригласи(те)

Tvorba rozkazovacího způsobu
Образование повелительного наклонения



2. způsob

Dáme sloveso do tvaru 1. osoby jednotného čísla.
Pokud tento tvar slovesa nebude mít přízvučnou koncovku 
-у(-ю) po souhlásce, v imperativu píšeme -ь(те).

Například:
быть – буду – будь(те)
встать – встану – встань(те)
одеть – одену – одень(те)
приготовить – приготовлю - приготовь(те)

Tvorba rozkazovacího způsobu
Образование повелительного наклонения



3. způsob

Dáme sloveso do tvaru 1. osoby jednotného čísla.
Pokud tento tvar slovesa bude mít koncovku -ю po 

samohlásce nebo po -ь, v imperativu píšeme -й(те).

Například:
читать – читаю – читай(те)
давать – даю – давай(те)
петь – пою – пой(те)
пить – пью - пей(те)

Tvorba rozkazovacího způsobu
Образование повелительного наклонения
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