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TEST
Kontrolní test 5. lekce
(Grammatik der Lektion 5)
1. Doplňte člen.
Wo ist es?
a) die Küche

-

(in) ................ Küche

b) das Schlafzimmer

-

(in) ................ Schlafzimmer

c) der Balkon

-

(auf) ...............Balkon

d) die Terasse

-

(auf) ...............Terasse

e) das Fenster

-

(an) ................ Fenster

2. Přeložte do češtiny.
Ich brauche einen Tisch. Hier ist keiner.
............................................................................................................................................
Hier gibt es Zucker. Brauchst du welchen?
............................................................................................................................................
Wo ist hier ein Aufzug? Da ist einer.
............................................................................................................................................
Magst du die Lampe? Die finde ich hässlich.
............................................................................................................................................
Wie findest du die Vorhänge? Die sind zu alt.
............................................................................................................................................
Fantastisch! Den nehme ich gern.
............................................................................................................................................

3. Přeložte do němčiny.
v bytě ..............................
na zahradě ..............................
na pláži ..............................

na zdi ..............................
v kavárně ..............................
v koupelně ..............................

4. Přeložte do němčiny (kde je to možné, použijte vazby "es gibt").
a) Je tady výtah? ............................................................................................................
b) Tady není žádný hotel. ..............................................................................................
c) Je tu telefonní budka? ...............................................................................................
d) Kde jsou tady záchody? ............................................................................................
e) Tam není žádná restaurace. .......................................................................................
f) Máme teď byt v Praze. Má dva pokoje, je světlý a celkem levný.
....................................................................................................................................
g) Potřebujeme ještě skříň. Máš nějakou?
....................................................................................................................................
h) A kolik pokojů má ten dům? .....................................................................................
i) Víno už máme, pivo nechceme. .................................................................................

KLÍČ
(Lösungen)
1. Doplňte člen.
a) die Küche

-

Wo ist es?
(in) ....der.... Küche

b) das Schlafzimmer

-

(in) ....dem.... Schlafzimmer

c) der Balkon

-

(auf) ..dem....Balkon

d) die Terasse

-

(auf) ..der....Terasse

e) das Fenster

-

(an) ...dem... Fenster

2. Přeložte do češtiny.
Ich brauche einen Tisch. Hier ist keiner.
Potřebuji nějaký stůl. Tady žádný není.
Hier gibt es Zucker. Brauchst du welchen?
Tady je cukr. Potřebuješ nějaký?
Wo ist hier ein Aufzug? Da ist einer.
Kde je tu nějaký výtah? Tady je jeden.
Magst du die Lampe? Die finde ich hässlich.
Líbí se ti ta lampa? Ta se mi zdá se mi ošklivá.
Wie findest du die Vorhänge? Die sind zu alt.
Jak se ti líbí ty závěsy? Ty jsou příliš staré.
Fantastisch! Den nehme ich gern.
Fantastické! Ten(toho) si rád vezmu.

3. Přeložte do němčiny.
v bytě -

in der Wohnung

na zdi -

an der Wand

na zahradě -

im Garten

v kavárně -

im Café

na pláži -

am Strand

v koupelně - im Bad

4. Přeložte do němčiny (kde je to možné, použijte vazby "es gibt").
a) Je tady výtah? Gibt es hier einen Aufzug?
b) Tady není žádný hotel. Hier gibt es kein Hotel.
c) Je tu telefonní budka? Gibt es hier eine Telefonzelle?

d) Kde jsou tady záchody? Wo gibt es hier Toiletten?
e) Tam není žádná restaurace. Dort gibt es kein Restaurant.
f) Máme teď byt v Praze. Má dva pokoje, je světlý a celkem levný.
Wir haben jetzt eine Wohnung in Prag. Sie hat zwei Zimmer, ist hell und ganz billig.
g) Potřebujeme ještě skříň. Máš nějakou?
Wir brauchen noch einen Schrank. Hast du einen?
h) A kolik pokojů má ten dům? Und wie viel Zimmer hat das Haus?
i) Víno už máme, pivo nechceme. Den Wein wir schon, das Bier wollen wir nicht.
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