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Test -Perfektum 21.-33.Lektion
Přelož do němčiny.

pomocné sloveso + příčestí minulé

infinitiv v NJ

1.on vyvolil (zvolil)

……………………....................

…………………………

2. my (vy)tvořili

…………………………………..

………………………....

3. co se stalo

………………………………….

…………………………

4. ona znamenala

………………………………….

………………………….

5. on se vysvlékl

………………………………….

………………………….

6. ona si lehla

…………………………………..

…………………………

7. ona ležela

…………………………………..

………………………….

8. my se bavili

…………………………………..

…………………………

9. oni to vydrželi

…………………………………..

…………………………

10. ona potřebovala

……………………………………

…………………………

11. my přinesli

……………………………………

…………………………

12. ona to nezvládla

……………………………………

…………………………

13. on se cítil

…………………………………….

…………………………

14. my znali

…………………………….…….

…………………………

15. on byl (Perfektum)

……………………………..…….

…………………………

16. já se připravovala

…………………………………….

…………………………

17. ty jsi patřil

……………………………………

………………………….

18. ona se vymlouvala

……………………………………

………………………….

19. my se rozčilovali

…………………………….…….

………………………….

20. my se pohybovali

…………………………….…….

………………………….

21. on přemýšlel

……………………………………

………………………….

22. ona se účastnila

……………………………………

………………………….

23. oni trvali

……………………………………

………………………….

24. ona trpěla

……………………………………

………………………….

25. on podmiňoval

……………………………..…….

…………………………..

26. já záviděl

……………………………………

…………………………

27. ona se starala

……………………………………

…………………………

28. my doprovodili

………………………………......

…………………………..

29. on nechal

…………………………………..

…………………………

30. já mínila

…………………………………..

…………………………

31. on strávil (dovolenou )

…………………………………..

Test -Perfektum 21.-33.Lektion

-Klíč

Přelož do němčiny.

pomocné sloveso + příčestí minulé

infinitiv v NJ

1.on vyvolil (zvolil)

er hat ausgewählt

auswählen

2. my (vy)tvořili

wir haben ausgebildet

ausbilden

3. Co se stalo?

Was ist geschehen?

geschehen

4. ona znamenala

sie hat bedeutet

bedeuten

5. on se vysvlékl

er hat ausgezogen

ausziehen

6. ona si lehla

sie hat sich gelegt

legen sich

7. ona ležela

sie hat gelegen

liegen

8. my se bavili

wir haben uns unterhalten

unterhalten sich

9. oni to vydrželi

sie haben ausgehalten

aushalten

10. ona potřebovala

sie hat gebraucht

brauchen

11. my přinesli

wir haben gebracht

bringen

12. Ona to nezvládla.

Sie hat es nicht geschaffen.

geschaffen

13. on se cítil

er hat gefühlt

fühlen

14. My se poznali.

Wir haben uns kennen gelernt.

kennen lernen

15. on byl (Perfektum)

er ist gewesen

sein

16. já se připravovala

ich habe vorbereitet

vorbereiten

17. ty jsi patřil

du hast gehört

gehören

18. ona se vymlouvala

sie hat sich ausgeredet

ausreden sich

19. my se rozčilovali

wir haben uns aufgeregt

aufregen sich

20. my se pohybovali

wir haben uns bewegt

bewegen sich

21. on přemýšlel

er hat nachgedacht

nachdenken

22. ona se účastnila

sie hat teilgenommen

teilnehmen

23. oni trvali

sie haben gedauert

dauern

24. ona trpěla

sie hat gelitten

leiden

25. on podmiňoval

er hat bedingt

bedingen

26. já záviděl

ich habe beneidet

beneiden

27. ona se starala

sie hat sich gekümmert

kümmern sich

28. my doprovodili

wir haben begleitet

begleiten

29. on nechal

er hat gelassen

lassen

30. já mínila

ich habe gemeint

meinen

31. on strávil (dovolenou )

er hat verbracht

verbringen

