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Test A zájmenná příslovce + vazba sloves.
Přelož do češtiny.
1. Zajímat se o. ...................................
1. a) Zajímá se o ni celý den. …………………………………………………………..
1. b) O co jsem se včera zajímala? ……………………………………………………..
2. Závidět někomu něco. ……………………
2. a) Velice mu závidí pro to.……………………………………………………………
3. Připravovat se na………………….
3. a) On se připravoval na služební cestu………………………………………………
3.b) Na co se včera připravoval?................................................................................
4. Čekat na. ………………….
4.a) Na co čekala tak dlouho?.......................................................................................
4. b) Čekali jsme na ni dvě hodiny………………………………………………………
5. Starat se o něco…………………..
5. a) Starám se o ně již sedmnáct let……………………………………………….........
5. b) O co jsi se včera tak starala?................................................................................
6. Seznámit se…………………….
6. a) Seznámil se s ní v Praze…………………………………………………………….
7. Vzpomínat na…………………..
7. a) Rád vzpomínal na své staré tenisové rakety………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
7. b) Tvůj synovec na ni neustále vzpomíná…………………………………………….
8. Jít o………………….
8. a) O co jde?........................................
8. b) Jde přece vždy jen o nás……………………………………………………………
9. Děkovat za…………………..
9. a) Děkujeme za pěkný dárek…………………………………………………………..
9. b) Nikdo mi za to nepoděkoval………………………………………………………..

Test B zájmenná příslovce + vazby sloves
Přelož do němčiny.
1) Přemýšlet o…………………….
1. a) O tom většinou přemýšlí všichni………………………………………………………
1. b) O čem jsi včera tak dlouho přemýšlela?......................................................................
2. Vyprávět o ………………….
2. a) Vyprávěl mi o ní mnoho hodin………………………………………………………..
2. b) Nevyprávěj mi o tom pohádky!................................................................................
3. Prosit o……………………..
3.a) O co prosí nejraději můj pes?....................................................................................
3. b) Minulý rok prosil Alois o lepší známky…………………………………………………
4. Zapomenout na…………………..
4. a) Já na něj už dávno zapomněla………………………………………………………….
4. b) Václave, nezapomínej pořád na slovesa bez předložek!.............................................
………………………………………………………………….
5. Ptát se po…………………..
5. a) Monika se po něm celý večer ptala…………………………………………………….
5. b) Na co se pořád ptáš? …………………………………………………………
6. Mluvit o……………………
6. a) Petr o tom jen mluvil……………
6. b) Mluvili o něm téměř všichni………
7. Vědět o……………………..
7. a) Ona o tom už všechno věděla…..................................................................................
7. b) Věděli o nich již celé dlouhé týdny…………………………………………………….
8. Zúčastnit se něčeho………….
8. a) On se toho včera velice rád zúčastnil…………………………………………………
8. b) Čeho se zúčastníš raději?..........................................................................................

Klíč

Test A zájmenná příslovce + vazba sloves.
Přelož do češtiny.
1. Zajímat se o. ........interessieren für
1. a) Zajímá se o ni celý den. …………Er interessiert für sie schon lange.
1. b) O co jsem se včera zajímala? ……………Wofür habe ich gestern interessiert?
2. Závidět někomu něco. …… beneiden um
2. a) Velice mu závidí pro to.…………Er beneidet ihm sehr darum.
3. Připravovat se na…………vorbereiten auf.
3. a) On se připravoval na služební cestu………Er hat sich auf eine Dienstreise vorbereitet.
3. b) Na co se včera připravoval?.....................Worauf hat er gestern vorbereitet.
4. Čekat na. ………………warten auf
4. a) Na co čekala tak dlouho?.....................Worauf hat sie so lange gewartet?
4. b) Čekali jsme na ni dvě hodiny………….. Wir haben auf sie zwei Stunden gewartet.
5. Starat se o něco…………….. sorgen für.
5. a) Starám se o ně již sedmnáct let……………Ich sorge für sie seit siebzehn Jahren.
5. b) O co jsi se včera tak starala?.....................Wofür hast du gestern so gesorgt?
6. Seznámit se………………….kennen lernen
6. a) Seznámil se s ní v Praze…………………Er hat sie in Prag kennen gelernt.
7. Vzpomínat na…………………..erinnern an
7. a) Rád vzpomínal na své staré tenisové rakety………. Er hat an seine alten Tennisschläger
gern erinnert.
7. b) Tvůj synovec na ni neustále vzpomíná…………Dein Neffe erinnert an sie immer.
8. Jít o……………….gehen um.
8. a) O co jde?.........................................Worum geht es?
8. b) Jde přece vždy jen o nás………………Es geht immer doch um uns.
9. Děkovat za………………..danken für
9. a) Děkujeme za pěkný dárek……………….Wir danken für schönes Geschenk.
9. b) Nikdo mi za to nepoděkoval……………..Niemand hat mir dafür gedankt.

Klíč

Test B zájmenná příslovce + vazby sloves
Přelož do němčiny.
1) Přemýšlet o……..nachdenken über
1. a) O tom většinou přemýšlí všichni……Darüber denken meistens alle nach.
1. b) O čem jsi včera tak dlouho přemýšlela?…Worüber hast du gestern so lange
nachgedacht?
2. Vyprávět o ………erzählen von
2. a) Vyprávěl mi o ní mnoho hodin…Er hat mir von ihr viele Stunden erzählt.
2. b) Nevyprávěj mi o tom pohádky!…Erzähl mir davon keine Märchen!
3. Prosit o………..bitten um
3. a) O co prosí nejraději můj pes?..... Worum bittet mein Hund am liebsten?
3. b) Minulý rok prosil Alois o lepší známky… Letztes Jahr hat er um bessere Schulnoten
gebeten.
4. Zapomenout na…...vergessen 4.p.
4. a) Já na něj už dávno zapomněla….Ich habe ihn schon letztemal vergessen.
4. b) Václave, nezapomínej pořád na slovesa bez předložek!…. Wenzel, vergiss nicht immer
die Verben ohne Präpositionen!
5.Ptát se po…………..fragen nach
5. a) Monika se po něm celý večer ptala……Sie hat nach ihm den ganzen Abend gefragt.
5. b) Na co se pořád ptáš? ….Wonach fragst du immer?
6.Mluvit o………..sprechen von/über
6. a) Petr o tom jen mluvil……………Petr hat darüber nur gesprochen.
6. b) Mluvili o něm téměř všichni………Sie haben von ihm fast alle gesprochen.
7.Vědět o…………wissen von
7. a) Ona o tom už všechno věděla…..Sie wusste davon schon alles.
7. b) Věděli o nich již celé dlouhé týdny….Sie wussten von ihnen seit ganzen langen
Wochen
8. Zúčastnit se něčeho…………teilnehmen an
8. a) On se toho včera velice rád zúčastnil…… Er hat daran gestern sehr gern teilgenommen
8. b) Čeho se zúčastníš raději?............. Woran nimmst du lieber teil?

