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TEST
Vedlejší věty vztažné
(Relativsätze)
1. Doplňte vhodné vztažné zájmeno.
a) Der See, ………….. nicht sehr tief ist.
b) Die Insel, ………….. Strand weiß und warm ist.
c) Das Land, ………….. Sprache ich gut verstehe.
d) Die Städte, ………….. Straßen nicht so groß sind.
e) Das Kind, mit ………….. wir Probleme haben.
f) Der See, in ………….. man gut schwimmen kann.
g) Die Insel, auf ………….. immer die Sonne scheint.
h) Die Städte, für ………….. sich die Touristen nicht interessieren.
2. Přeložte do němčiny.
a) Slečna, která bydlí ve 3. patře, se jmenuje Wágnerová.
b) Jak se jmenuje ten muž, jehož žena není nikdy doma?
c) Kde jsou ty děti, které mají přijít?
d) To je ta dívka, se kterou jsem se seznámil.
e) Zítra přijdou přátelé, se kterými chceme jet na výlet.
f) Zde je ta žena, jejíž syn má rýmu.
g) Chtěl bych bydlet u jezera, v němž je hodně ryb.
h) Můj otec by chtěl žít ve městě, které má ještě tramvaje.

3. Doplňte do tabulky chybějící tvary vztažných zájmen.
pád
1.
2.
3.
4.

mužský rod
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střední rok
das

ženský rod
die

množné číslo
die
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dem
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KLÍČ
(Lösung)
1. Doplňte vhodné vztažné zájmeno.
a) der, b) deren, c) dessen, d) deren, e) dem, f) dem, g) der, h) die
2. Přeložte do němčiny.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Die Frau, die im 3. Stock wohnt, heißt Wagner.
Wie heißt der Mann, dessen Frau nie zu Hause ist?
Wo sind die Kinder, die kommen sollen?
Das ist das Mädchen, das ich kennen gelernt habe.
Morgen kommen die Freunde, mit denen wir einen Ausflug machen wollen.
Hier ist die Frau, deren Sohn immer Schnupfen hat.
Ich möchte an einem See wohnen, in dem es viele Fischer gibt.
Mein Vater will in der Stadt leben, die noch Straßenbahnen hat.

3. Doplňte do tabulky chybějící tvary vztažných zájmen.
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