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Test: Skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém a bez členu.
Doplňte přídavné jméno se členem určitým, neurčitým a bez členu.
1. Wir danken für

………………………… (der neue Rock)
………………………… (die lange Strumpfhose)
………………………….(dein gemütliches Zimmer)

2. Er erzählt von

…………………………... (seine alte Nichte)
…………………………..(ihre verrückte Huhne)
…………………………..(kein schlankes Mädchen)

3. Sie entschuldigt bei

…………………………..(dieser neue Chef)
…………………………..(ihre Freundin)
…………………………..(beide Männer)

4. Ihr habt über

……………………………(keine neue Verabredung) nachgedacht.
……………………………(alle bekannte Leuten) nachgedacht.
……………………………(das bessere Ergebnis) nachgedacht.

5. Ich habe um

…………………………..( ein hübscher Garten) gekümmert.
…………………………..(die alte Sehenswürdigkeit) gekümmert.
…………………………..(kleine Wagen) gekümmert.

6. Das ist die Freundin

…………………………… (mein alter Direktor)
…………………………….(unsere lustige Lehrerin)
……………………………..(eure traurige Großeltern)
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1. Wir danken für

Klíč

………den neuen ……. (der neue Rock)
……die lange………… (die lange Strumpfhose)
……dein gemütliches……….(dein gemütliches Zimmer)

2. Er erzählt von

……seiner alten……....... (seine alte Nichte)
……ihre verrückten……..(ihre verrückte Hühner)
……keinem schlanken……..(kein schlankes Mädchen)

3. Sie entschuldigt bei

……diesem neuen………..(dieser neue Chef)
……ihrer ………………...(ihre Freundin)
……. beiden Männern…….(beide Männer)

4. Ihr habt über

……keine neue …….……(keine neue Verabredung) nachgedacht.
……alle bekannten ..……(alle bekannte Leuten) nachgedacht.
……das bessere…………(das bessere Ergebnis) nachgedacht.

5. Ich habe um

……einen hübschen……..( ein hübscher Garten) gekümmert.
……die alte……….……..(die alte Sehenswürdigkeit) gekümmert.
……kleine…....…………..(kleine Wagen) gekümmert.

6. Das ist die Freundin

……meines alten………… (mein alter Direktor)
……unserer lustigen…….(unsere lustige Lehrerin)
……eurer traurigen………..(eure traurige Großeltern)

