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TEST
Předložkové vazby u sloves
(Die Präpositionalfügungen der Verben)
1. Pojí se s následujícími slovesy konkrétní předložky? Pokud ano, tak jaké? Doplňte
zároveň i příslušné pády.

 denken ...........................................

 anrufen ...........................................

 sich interessieren ............................

 glauben ...........................................

 aufhören ..........................................

 sich ärgern ......................................

 besichtigen ......................................

 kennen lernen ..................................

 diskutieren .......................................

 verstehen .........................................

2. Doplňte do vět vhodné předložky a členy.
a) Alle haben ________ d___ Frau gelacht.
b) Kommst du bitte ________ d___ Kinder aufpassen?
c) Wir haben gestern ________ d___ Arzt gesprochen.
d) Bist du ________ d___ Vertrag einverstanden?
e) Was hat sie ihm ________ d___ Unfall erzählt?
f) ________ d___ Problem haben wir nicht gesprochen.
g) Klaus und Franz arbeiten ________ d___ gleichen Firma.
3. Přeložte do němčiny.
a) Těšíme se na víkend.
...................................................................................................................................... .
b) Pracuje u svého otce.
...................................................................................................................................... .
c) Telefonovala jsem s ním.
...................................................................................................................................... .
d) Omlouvám se za svou matku.
...................................................................................................................................... .
e) Informujte se u svého lékaře.
...................................................................................................................................... .
f) Potřebuješ to pro svého přítele?
...................................................................................................................................... .
g) Vím o tomto pořadu.
...................................................................................................................................... .

KLÍČ
(Lösungen)
1. Pojí se s následujícími slovesy konkrétní předložky? Pokud ano, tak jaké? Doplňte
zároveň i příslušné pády.

 denken ...an (4. p.).....

 anrufen .....4. p....

 sich interessieren ....für (4. p.).....

 glauben .....4. p.....

 aufhören ....mit (3. p.).....

 sich ärgern ....über (4. p.)....

 besichtigen ....4. p......

 kennen lernen .....4. p......

 diskutieren ....über 4. p.....

 verstehen ....4. p.....

2. Doplňte do vět vhodné předložky a členy.
a) Alle haben über die Frau gelacht.
b) Kommst du bitte auf die Kinder aufpassen?
c) Wir haben gestern mit den Arzt gesprochen.
d) Bist du mit dem Vertrag einverstanden?
e) Was hat sie ihm über den Unfall erzählt?
f) Über das Problem haben wir nicht gesprochen.
g) Klaus und Franz arbeiten bei der gleichen Firma.
3. Přeložte do němčiny.
a) Těšíme se na víkend.
Wir freuen uns auf das Wochenende.
b) Pracuje u svého otce.
Er arbeitet bei seinem Vater.
c) Telefonovala jsem s ním.
Ich habe mit ihm telefonieren. (Ich habe ihn angerufen.)
d) Omlouvám se za svou matku.
Ich entschuldige mich für meine Mutter.
e) Informujte se u svého lékaře.
Informieren Sie sich bei Ihrem Vater. (Informiert euch bei eurem Vater.)
f) Potřebuješ to pro svého přítele?
Brauchst du das für deinen Freund?
g) Vím o tomto pořadu.
Ich weiß über diese Sendung.
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