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TEST
Osobní zájmena
(Personalpronomen)

1. Doplňte správný tvar osobního zájmena.
a) Heute kann …….. nicht ins Kino gehen.
b) Wie gefällt …….. mein Kleid?
c) Tut mir leid, heute passt es …….. gar nicht.
d) Peter, hilf …….. bitte. Ich kann Mathematik nicht.
e) Hörst …….. …….. zu? Ja, natürlich höre …….. …….. zu.
2. Nahraďte zvýrazněné podstatné jméno správným tvarem osobního zájmena.
a) Klaus hilft Petra nicht. - ……………………………………
b) Vater gibt meinem Bruder immer Ratschläge - …………………………………….
c) Peter gefällt meiner Mutti sehr. - ……………………………………………
d) Opa geht es heute gar nicht gut. - …………………………………………….
e) Ich sehe oft deine Freundin. - …………………………………………………
f) Kommen morgen auch seine Kinder? - ……………………………………………….
g) Hilfst du deinen Großeltern oft? - ……………………………………………….

3. Přeložte věty do němčiny..
-

Daří se mi dobře.

………………………………………..................................

-

Mohu Vám pomoci? ……………………………………………………………

-

Jak se ti líbí počasí? ……………………………………………………………

-

Dám mu tu knihu.

……………………………………………………………

-

Pomozte jí přeci!

……………………………………………………………

4. Doplňte do tabulky zbývající osobní zájmena.
1. pád
3. pád
4. pád

ich

ihr

uns

es

ihr
ihn

dich

Sie

KLÍČ
5. Doplňte správný tvar osobního zájmena.
f) Heute kann …ich... nicht ins Kino gehen.
g) Wie gefällt …dir.. mein Kleid?
h) Tut mir leid, heute passt es …mir.. gar nicht.
i) Peter, hilf ..mir.. bitte. Ich kann Mathematik nicht.
j) Hörst ..du.. ..mir.. zu? Ja, natürlich höre ..ich.. ..dir.. zu.
6. Nahraďte zvýrazněné podstatné jméno správným tvarem osobního zájmena.
h) Klaus hilft Petra nicht. - …Klaus hilft sie nicht.…
i) Vater gibt meinem Bruder immer Ratschläge - …Vater gibt ihm immer Ratschläge...
j) Peter gefällt meiner Mutti sehr. - …Peter gefällt ihr sehr.…
k) Opa geht es heute gar nicht gut. - …Ihm geht es heute gar nicht gut…….
l) Ich sehe oft deine Freundin. - …Ich sehe sie oft…………
m) Kommen morgen auch seine Kinder? - …Kommen morgen auch sie?……….
n) Hilfst du deinen Großeltern oft? - …Hilfst du ihnen oft?….

7. Přeložte věty do němčiny..
-

Daří se mi dobře.

…Mir geht es (geht's) gut. …..................................

-

Mohu Vám pomoci? …Kann ich Ihnen helfen? ..………………………

-

Jak se ti líbí počasí? …Wie gefällt dir das Wetter?..……………………

-

Dám mu tu knihu.

…Ich gebe ihm ein Buch. …………………………

-

Pomozte jí přeci!

…Helfen Sie (Helft) ihr doch! ……………………

8. Doplňte do tabulky zbývající osobní zájmena.
1. pád

wir

ich

er

sie

du

ihr

Sie

es

3. pád

uns

mir

ihm

ihr

dir

euch

Ihnen

ihm

4. pád

uns

mich

ihn

sie

dich

euch

Sie

es
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