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TEST
Předložky se 3. a 4. pádem
(Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ)

1. Doplňte vhodný tvar členu určitého po předložkách se 3. a 4. p.
Wohin gehst du? Ich gehe ...

Wo bist du? Ich bin ...

in ................. Schule

in ................. Schule

in ................. Wald

auf ................. Straße

vor ................. Haus

vor ................. Haus

auf ................. Burg

auf ................. Balkon

hinter ................. Gebäude

hinter ................. Kirche

2. Doplňte do věty vhodné sloveso stehen - liegen - hängen ve správném tvaru.
a) Der Teppich ............................ auf dem Fußboden.
b) Die Bücher ............................ in meinem Regal.
c) Die Gardinen ............................ am Fenster.
d) Der Blumentopf ............................ auf dem Schreibtisch.
e) Das Kleid ............................ im Kleiderschrank.
3. Přeložte do němčiny.
a) Tu lampu postavím na stůl.

……………………………………………………

b) Zítra jdeme do kina.

……………………………………………………

c) Ten malý stůl patří do pokoje.

……………………………………………………

d) Ta kytara přijde pod postel.

……………………………………………………

e) Ty židle postavíme vedle skříně.

……………………………………………………

4. Přeložte následující spojení:
na záchod

pod stolem

u okna

nad domem

vedle hotelu

mezi skříní a pračkou

za autem

před kinem

KLÍČ
(Lösungen)
1. Doplňte vhodný tvar členu určitého po předložkách se 3. a 4. p.

Wohin gehst du? Ich gehe ...

Wo bist du? Ich bin ...

in die Schule

in der Schule

in den Wald

auf der Straße

vor das Haus

vor dem Haus

auf die Burg

auf dem Balkon

hinter das Gebäude

hinter der Kirche

2. Doplňte do věty vhodné sloveso stehen - liegen - hängen ve správném tvaru.
f) Der Teppich ....liegt.... auf dem Fußboden.
g) Die Bücher ....stehen.... in meinem Regal.
h) Die Gardinen ....hängen.... am Fenster.
i) Der Blumentopf ....steht..... auf dem Schreibtisch.
j) Das Kleid ....hängt.... im Kleiderschrank.

3. Přeložte do němčiny.
f) Tu lampu postavím na stůl.

Die Lampe stelle ich auf den Tisch.

g) Zítra jdeme do kina.

Morgen gehen wir ins Kino.

h) Ten malý stůl patří do pokoje.

Der kleine Tisch gehört ins Zimmer.

i) Ta kytara přijde pod postel.

Die Gitarre kommt unter das Bett.

j) Ty židle postavíme vedle skříně.

Die Stühle stellen wir neben den Schrank.

4. Přeložte následující spojení:
na záchod - auf die Toilette

pod stolem - unter dem Tisch

u okna - am Fenster

nad domem - über dem Haus

vedle hotelu - neben dem Hotel

mezi skříní a pračkou - zwischen dem
Schrank und der Waschmaschine

za autem - hinter dem Auto

před kinem - vor dem Kino
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