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TEST
Zvratná slovesa
(Reflexive Verben)
1. Vyčasujte sloveso „sich freuen“ ve všech osobách.

2. Doplňte zvratné zájmeno ve správném tvaru.
a) Um welchen Job hast du .............. beworben?
b) Ihr müsst .............. noch bei eurem Lehrer entschuldigen.
c) Wo hat .............. denn Peter erkältet?
d) Ich stelle .............. vor, dass wir nach Italien fahren.
e) Wir haben .............. entschlossen, dass wir nach Prag fliegen.
f) Ich habe .............. gestern bei einer Firma vorgestellt.
g) Ich ärgere .............. niemals über dich.
h) Meine Eltern wollen .............. von dem Stress erholen.
3. Přeložte slovesa do němčiny nebo do češtiny.
deutsch
sich erholen

tschechisch
smát se
jmenovat se

sich fühlen
sich verabschieden
česat se
zajímat se

4. Přeložte věty do němčiny.
a) Těšíte se na prázdniny?

……………………………………………………

b) Už ses myl?

……………………………………………………

c) Musím se dnes ještě hodně učit.

……………………………………………………

d) Koupím si nový televizor.

……………………………………………………

e) Zítra se setkám se svou babičkou.

……………………………………………………

5. Doplňte tabulku.
pád
3.
4.

er

du

ich

ihr

Sie

wir

KLÍČ
(Lösungen)
1. Vyčasujte sloveso „sich freuen“ ve všech osobách.
ich freue mich
du freust dich
er/sie/es freut sich

wir freuen uns
ihr freut euch
sie/Sie freuen sich

2. Doplňte zvratné zájmeno ve správném tvaru.
i) Um welchen Job hast du dich beworben?
j) Ihr müsst euch noch bei eurem Lehrer entschuldigen.
k) Wo hat sich denn Peter erkältet?
l) Ich stelle mir vor, dass wir nach Italien fahren.
m) Wir haben uns entschlossen, dass wir nach Prag fliegen.
n) Ich habe mich gestern bei einer Firma vorgestellt.
o) Ich ärgere mich niemals über dich.
p) Meine Eltern wollen sich von dem Stress erholen.
3. Přeložte slovesa do němčiny nebo do češtiny.
deutsch
sich erholen

tschechisch
odpočinout si

lachen

smát se

heißen

jmenovat se

sich fühlen

cítit se

sich verabschieden

rozloučit se

sich kämmen

česat se

sich interessieren

zajímat se

4. Přeložte věty do němčiny.
f) Těšíte se na prázdniny?

Freut ihr euch (freuen Sie sich) auf die Ferien?

g) Už ses myl?

Hast du dich schon gewaschen?

h) Musím se dnes ještě hodně učit.

Ich muss heute noch viel lernen.

i) Koupím si nový televizor.

Ich kaufe mir einen neuen Fernseher.

j) Zítra se setkám se svou babičkou.

Morgen treffe ich mich mit meiner Oma.

5. Doplňte tabulku.
pád
3.
4.

er
ihm
ihn

du
dir
dich

ich
mir
mich

ihr
euch
euch

Sie
Ihnen
Sie

wir
uns
uns
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