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II. TVAROSLOVIE 
  

V hebrejčine rozlišujeme tieto  ohybné slovné druhy: zámena, podstatné 
a prídavné mená, číslovky a slovesá. Ostatné druhy sú príslovky, predložky, 
spojky a citoslovcia. Uvedené druhy zaraďujeme medzi častice. 
  
 
 
12. Zámena 
 

a/ osobné sg 1. os spoločná /muž i žena./ ýýykin—a:  ynIa}  ; 2.os. m. 

hTa' (Ta'); 2. os. žen. T]a' 
v 1. os.pl.  Wnj]n'a'Ò   Wnj]nE  Wna'Ò ; v 2. m. !T,a' v 2.ž. @T,a'  @Tea' hn]Tea' ; 3. os. 

m. !h'  hMÉhe  ; v 3. ž. @he  hNÉhe. / 27 / 
 

b/ osobné prívesné – suflixy - / 28 / 
sg. 1.os. spol.    i  y-I  môj, moja, moje 

     2. os.m.  ka  ýýýý;è%°° ;*        tvoj,tvoja, tvoje 

     2.os. ž.  k  &         tvoj,tvoja, tvoje  

     3.os. m.  w, hü  w , Wh    jeho 

     3.os. ž.  ah, ha  H :  h:    jej 

pl. 1.os. spol  nü  Wn        náš, naša, naše 

     2.os. m.  kæm  !k,  váš, vaša, vaše 

     2.os.ž.  kæn  @k,  váš, vaša, vaše 

     3.os.m.  hæm  !h,       ich 

     3.os.ž.  hæn  @h,         ich 
 

c/ ukazovacie /31/ 
Pre ukazovanie na osobu, alebo vec poznáme tieto zámena: hz, sg. m. taœz sg. 

žen. a plur. obidvoch rodov hL,ae a kratšia forma lae  
 

d/ opytovacie / 32 / 
Na osoby sa pýtame ymI . Na veci  hm: . 
 

e/ vzťažné / 33/ 
Najčastejšie sa používa výraz rv,a} , v,, v' , v:,  Nejde tu o pravé  zámena, ale 
o určitý vzťah. Preto ich nazývame notaerelationis. 
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f/ neurčité 
neurčité zámena bývajú väčšinou tlmočené zámenom ymi alebo menami vyai 
muž, rb:D: niečo, či slovom L—K — každý 
 
 
 
13. Člen  / 35/ 

 
Člen je tvorený  výrazom  j'  s dágešom v nasledujúcom konsonante 

okrem a,[,r, h       

V spojení s B, K, l]  sa člen vynecháva. 
 
 
14. Mená a ich koreň  / 36 / 

 
Základom hebrejského slova je koreň, od ktorého sa deje odvodzovanie: 

predponami, príponami a samohláskovými zmenami. Väčšina koreňov má tri 
radikály / korenné samohlásky / 
 
 
 
15. Rod mien     /38/ 
 
Rod mien rozlišujeme: 

a/ ženský pre mená, ktoré sú povahou geografika $r,a,   / zem /, 

instrumentália  br,j,   / meč / a pod. 
b/ mužský pre mená mužské, mená národov, morí a celkovo aktívnych 

bytostí, odvážnych, silných a vzbudzujúcich úctu. 
Poznámka:  stredný rod neexistuje. 
 
 
 
16. Stav  /42/ 
 

Stav rozlišujeme viazaný / constructus /  a samostatný / absolutus/. 
Stav absolutus napr. dy:    / ruka / sa mení na stav constructus v spojení s menom 

h/hy] dy'        / ruka Pána /. 
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17. Číslo  / 39, 40 / 
 
U mien rozlišujeme: 

a/ jednotné číslo / singulár / 
b/ množné číslo / plurál / - v mužskom rode je koncovka  !yI , a v 

ženskom rode t/ , tyI. 
c/ dvojné číslo / duál / - vyjadruje pár, jeho koncovka je !yI '.  

 
 
 
18. Pády    / 41 / 

 
Pádové koncovky v pôvodnej podobe zanikli. Vetšinou sa musia určovať 

v súvislosti. Druhý pád poznáme napr. z genitívnej väzby  ýý&l,m,h' rb'D] / slovo 

kráľa /, tretí pád podľa tzv. noty datívu l]  , štvrtý pád podľa tzv. noty akuzatívu 

tae , ta, Pády sa tak isto opisujú predložkami  @mi    /z/    ![i   /s/. 
 
 
 
19. Prídavné mená  / 46, 47 / 

 
Prídavné mená sa nelíšia skloňovaním od podstatných mien. Nemajú iba 

duál. Zhodujú sa s podstatným menom v stave, rode , čísle aj člene.  
Stupňujú sa predložkou  @mi /komparativ/, členom h'   / komparatív i 

superlatív/, alebo spojením mena s nasledujúcim genitívom toho istého mena v 
pluráli napr. !yrIyvih' ryvi  / pieseň piesní = najlepšia pieseň - superlatív/. 
 
 
 
20.  Číslovky /48, 49, 50 / 
 
Číslovky rozlišujeme: 

a/ základné v st. absolutu a constructu 
b/ radové 
c/ násobné, podielne a zlomkové sa tvoria opisom napr. másobné 

pomocou slov  !['p'  /krok/  !ylig:rÒ   / kroky/, podielne opakovaním základných 

čísloviek hV:v' hVIIi:vi po šiestich / zlomkové, použitím ženských tvarov 

radových čísloviek  ty[iyviTÉ / däviatina /. 
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Prehľad základných čísloviek 1 až 10 : 
Pre rod mužský Pre rod ženský 
st. absolut. st. constr. st. absolut. st. constr. 
djÉa, 
!yin'v] 
hvÉlv] 
h[ÉBÉr]a' 
hVÉmih} 
hVÉ]vi 
h[Éb]vi 
hnÉmv] 
h[Év]Ti 
hrÉc][} 

dj'a' 
yhev] 
tv,lv] 
t[eB]rÒa' 
tv,meh} 
tv,ve 
t['b]vi 
tn'mv] 
t['v]Ti 
tr,c,[} 

tj'a' 
!yiT'v] 
vlv' 
[T'rÒa' 
vmej' 
vve 
[b'v, 
hn,mv] 
[v'Te 
rc,[, 

tj'a' 
wITev] 
vlv] 
[B't]a' 
vmeh} 
vve 
[b'v] 
hn,mv] 
[v'T] 
rc,[, 

 
 
 
Prehľad radových čísloviek 1 až 10 : 
 

@/varI         prvý 

ynive            druhý 

yviyliv]         tretí 

y[iybirÒ         štvrtý 

yviymih}         piaty 

yVivi        šiesty 

y[iybiv]      siedmy 

yniymiv]       ôsmy 

y[yviT]      deviaty 

yrIyci[}      desiaty 
 
 
 
21. Slovesá  / 51 n / 
 
V hebrejských slovesách rozoznávame: 

a/ osobu - určujeme trojakú. Prvá osoba je spoločná obidvom rodom. 
b/ rod . mužský a ženský 
c/ číslo - jednotné a množné 
d/ čas - rozlišuje sa dokonavosť / perfektum / a nedokonavosť deja / 

imperfektum / 
e/ spôsob - u perfekta iba idikatív. U imperfekta ďalej jussiv, kohortativ a 

imperativ 
f/ konjugácia alebo odvodené kmene 
g/ menné tvary slovesné - infinitiva participia 
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22. Delenie slovies  
 

Slovesá majú väčšinou tri radikály / korenné dvojhlásky /, z ktorých často 
jeden, alebo dva miznú. Preto  ich delíme na slovesá silné, ktoré zachovávajú 
všetky radikály a slovesá slabé, v ich tvaroch radikály miznú, alebo sa menia. K 
nepravidelným slovesám patrí zvlášť/ podľa vzoru    l['pÉ  /  : 

a/ Slovesá s prvým radikálom   y/ y p /, n / n p /   alebo a / a p / 
napr. bv'yÉ   / sedieť /, rd'nÉ           / chváliť /,   lk'aÉ / jesť/ 

b/ Slovesá s druhým radikálom  w / w [/ y  / y [  /    napr. bWv  / vrátiť sa 

/   lygi / radovať / 

c/ Slovesá s tretím radikálom  a/ a l /  alebo  h/  h  l/ napr. ax'mÉ / nájsť 

/, hl'gÉ / vycestovať / 

d/ Slovesá s rovnakým druhým a tretím radikálom / [ [ / napr. bb'sÉ  / 
obklopovať / 
 
 
 
23. Konjugácia  / 52 / 
 

Hebrejčina pozná sedem odvodených kmeňov či konjugácií: 
 

a/ Vznikajú odvodzovaním z prvého základného kmeňa nazývaného lq'  
/ ľahký /, obmenami slovesa   l['pÉ      / robil /. 
 

b/ Druhá konjugácia   l['p]ni  vznikla predrazením  n . Má význam 
reflexivný a pasívny. 
 

c/ Tretia konjugácia  l[epi  sa tvorí zdvojením stredného radikálu, ale 

pred  a, [ , r , ktoré neznesú dágeš, sa mení samohláska napr. &reBe   . 
Význam má hlavne intenzívny. Niekedy však tiež  kauztívny, deklaratívny či 
demonštratívny. 
 

d/ Štvrtá konjugácia    l['pU  je pasívum tretej konjugácie. Tvorí sa 
zdvojením druhého radikálu a zmenou samohlásky. 
 

e/ Piata konjugácia   l[ep'tji má predponu   thi a zdvojený druhý radikál. 

Svojím významom  je reflexívny oproti tretej konjugácií. Napr. vD'qÉ  / posvätil 

/, vDeq'thi /zasvätil sa pre niekoho, alebo  pre niečo/. 
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f/ Šiesta konjugácia     ly[ip]hi sa tvorí predradením  hi . Význam má 

kauzatívny. Napr.  @k'vÉ / býval/  / býval /  @yKiv]hi / nechal bývať /. 
 

g/ Siedma konjugácia je    l[ep]h' . Ide o pasívum k šiestej konjugácií. 

Vzniká predradením h . V predpone niekedy býva  hU  alebo Wh . 
 
 
Prehľadné znázornenie pomeru odvodených konjugácií: 
 Aktivum Passivum Reflexivum 
Základný kmeň qal  nip’al 
Intensivum pi"el pu"al hilpa"el 
Kausativum hip’ll hap’al  
 
 
 
24. Prefektum  / 54,55 / 
 

Perfektum určuje dej dokonaný v minulosti a prítomnosti. Má tieto 
koncovky: 
 
Sg. 3. muž      Pl. 3. m.  
 3. žen. h -a       3. ž. W   -u 

 2. m            TÉ -ta       2. m. !T,  -tæm 

 2. ž             T]  -t’       2. ž. @T,  -tæn 

 1. spol  yTi -ti       1. spol. Wn     -nu 
 
 
 
25. Imperfektum   /56,57/ 
 

Imperfektum určuje dej nedokonavý v prítomnosti  a budúcnosti. Tvorí sa 
takto: 
Sg: 3.m.      y   j-  Pl. 3.m. W.......y  j ....u 

 3.ž.      T  t-   3.ž. hnÉ.....T t....na  

 2.m.      T  t-         2.m. W.......T t.....u 

 2.ž.      y i  eT t...î         2.ž. hnÉ.....T i....na 

 1.sol.      a  ’         1.spol   n  n....... 
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26. Waw consecutivum  / 58 – 60 / 
 

Waw consecutivum označuje vzťahy souslednosti: 
a/ Predradením  w"  a zdvojením následujúcej dvojhlásky sa mení 

budúcnosť v  minulosť. Deje sa tak hlavne pri rozprávaní. Napr. rm'a—y  / bude 

hovoriť /, rm,a—Yw" / hovoril /. 

b/ Podobne predradením wÒ  sa mení minulosť v budúcnosť. Napr. yTirÒm'a' / 
povedal som/,   yTirÒm'aÉwÒ  / budem hovoriť/ 
 
 
 
27. Kohortativ /62/ 
 

Kohortativ sa tvorí pridaním h É  za posledný radikál. Vyjadruje prianie, 

alebo výzvu k sebe samému v 1. os jednotného, množného čísla napr.  hkÉl]nE / 
chceme ísť /, hjÉm]v]a, / rád by som sa radoval/. 
 
 
 
28. Imperativ /63/ 
 

Imperativ má štyri tvary. V jednotnom i množnom čísle v 2. osobe. 
 Zosilnený môže byť: 

a/ 2. sg. m. pridaním  h É , hbÉt]KÉ  / píš/ 

b/ časticou  anÉ 
Zápor sa vyjadruje imperfektom s a—l  alebo tzv. jussivem  s  la'  napr. 

tjev]T'la' / nenič/. Inak sa jussivné formy v 2. a 3. os. imperfekta väčšinou 
nerozpoznávajú od indikativu. 
 
 
 
29. Imfinitiv    /64/ 

 
Infinitiv existuje prostý / absolutus / a viazaný / constructus/. Absolútny 

infinitiv stojí na mieste určitého slovesa, alebo zosiluje zmysel slovesa 
rovnakého koreňa. 

Infinitiv constructus je vlastne podstatné meno slovesné. 
Môže byť spojované s suffixom, alebo konsonantmi  m,l, k, b a pod. 
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30. Partiipium /65/ 
 

Participium má význam prechodníku aleb príčastia: 
a/ v prvej konjugácii činný a trpný 
b/ v druhej konjugácii iba trpný 
c/ v tretej konjugácii iba činný a má predradenú charakteristickú 

predponu m 
d/ v štvrtej konjugácii trpný, s predponou m 
e/ v piatej konjugácii reflexivný a má tvar tmi 
f/ v šiestej konjugácii iba činný tvar, s predponou m 
g/ v siedmej trpný s m— . 

Participia vystupujú gramaticky ako mená. 
 


