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TEST
Přivlastňovací zájmena
(Possessivpronomen)
1. Doplňte do mezery správný tvar zájmena uvedeného v závorce.
a) Ich kenne …………….. Vater noch nicht.

(sein)

b) Wie geht es ……………..Opa?

(dein)

c) Hast du noch immer …………….. Hund?

(dein)

d) Im August waren …………….. Eltern in Berlin.

(unser)

e) …………….. Schwestern waren Western im Kino. (mein)
f) Was ist …………….. Lieblingssport?

(ihr)

g) …………….. Bruder heißt Helmut?

(euer)

h) Macht das …………….. Eltern Spaß?

(Ihr)

i) Das Kleid passt …………….. Schwester gut.

(mein)

j) Gibst du bitte …………….. Onkel das Buch?

(dein)

2. Přeložte následující spojení.
-

mým dětem

-

tvoji sestru

-

jeho ženám

-

našemu strýci

-

vaší babičce

-

jejich dítě

3. Podtrhněte správný tvar přivlastňovacího zájmena.
a) Dein - Deine - Deinen

………… Vater kenne ich noch nicht.

b) Ihr - Ihre - Ihren

Was macht eigentlich ………… Sohn?

c) euer - eure - euren

Wie sieht ………… Traumhaus aus?

d) sein - seine - seinen

Peter kann ………… Jacke nicht finden.

e) unser - unsere - unseren

Im Juni waren ………… Eltern im Urlaub.

f) mein - meine - meinen

Heute gehen ………… Schwestern ins Kino.

KLÍČ
1. Doplňte do mezery správný tvar zájmena uvedeného v závorce.
a) Ich kenne …seinen.... Vater noch nicht.

(sein)

b) Wie geht es …deinem... Opa?

(dein)

c) Hast du noch immer …deinen... Hund?

(dein)

d) Im August waren …unsere... Eltern in Berlin.

(unser)

e) Meine... Schwestern waren Western im Kino.

(mein)

f) Was ist …ihr…. Lieblingssport?

(ihr)

g) Euer... Bruder heißt Helmut?

(euer)

h) Macht das …Ihren.... Eltern Spaß?

(Ihr)

i) Das Kleid passt …meiner... Schwester gut.

(mein)

j) Gibst du bitte …deinem... Onkel das Buch?

(dein)

2. Přeložte následující spojení.
-

mým dětem - meinen Kindern

-

tvoji sestru - deine Schwester

-

jeho ženám - seinen Frauen

-

našemu strýci - unserem Onkel

-

vaší babičce - eurer Oma

-

jejich dítě - ihr Kind

3. Podtrhněte správný tvar přivlastňovacího zájmena.
a) Dein - Deine - Deinen

………… Vater kenne ich noch nicht.

b) Ihr - Ihre - Ihren

Was macht eigentlich ………… Sohn?

c) euer - eure - euren

Wie sieht ………… Traumhaus aus?

d) sein - seine - seinen

Peter kann ………… Jacke nicht finden.

e) unser - unsere - unseren

Im Juni waren ………… Eltern im Urlaub.

f) mein - meine - meinen

Heute gehen ………… Schwestern ins Kino.
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