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CITACE:   

POUŽITÉ ZDROJE:  Slovní zásoba z učebnice Od Adama I. do 18. lekce 

POUŽITÁ LITERATURA: Drahomíra Kettnerová-Lea Tesařová: Německy od Adama 

první díl  1A,B Nakladatelství Fraus 1999, ISBN 80-7238-033-8 

  



 

Test 17-18. lekce 

1. Přelož do češtiny tyto předložky: 

aus =     bei=     mit= 

nach=     von=     zu=  

 

2. Přelož do němčiny. 

Bydlím u tvé sestry.   ________________________________________________ 

Dnes přijdu s jejím bratrem.  ________________________________________________ 

Dostanu to od jeho přítele. ________________________________________________ 

Ke komu jedeš o víkendu? ________________________________________________ 

 

3. Přelož do němčiny. 

Eva pořád nakupuje.  _______________________________________________ 

Kdy si vyzkoušíš ty náušnice? _______________________________________________ 

Přemýšlej přece trochu! _______________________________________________ 

Přineseš si s sebou knížku? _______________________________________________ 

 

4. Vyčasuj způsobové sloveso – smět. 

er ich sie  du wir Sie ihr 

       

 

5. Seřaď správný slovosled v těchto souvětí. 

/Wochenende/ich/diese/komme/nicht/ , deshalb /einen/schreibe/Brief/ich/ 

___________________________________________________________________________ 

er/arbeitet/fleißig/sehr/   und  /viel/Geld/verdient/ 

___________________________________________________________________________ 

geht/ins/Kaufhaus/sie/zuerst/   und dann /sie/nach/München/fährt. 

___________________________________________________________________________ 

lerne/ich/zwar/tag/jeden/Deutsch  , aber  /spreche/nicht/noch/ich/ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vyčasuj nepravidelné sloveso – stát se. 

ich du  er sie wir ihr Sie 

       

  

7. Přelož do němčiny. 

Já se zblázním.  _____________________________________ 

Dívky rychle zčervenají.___________________________________ 

On zase tloustne. _____________________________________ 

Je už příliš pozdě. _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Test 17-18. Lekce Klíč 

1. Přelož do češtiny tyto předložky: 

aus = z (ze)     bei= u      mit= s (se) 

nach= do (po)     von= od    zu=  k (ke) 

 

2. Přelož do němčiny. 

Bydlím u tvé sestry.   Ich wohne bei deiner Schwester. 

Dnes přijdu s jejím bratrem. Heute komme ich mit ihrem Bruder. 

Dostanu to od jeho přítele. Ich bekomme es von seinem Freund. 

Ke komu jedeš o víkendu? Zu wem fährst du, am Wochenende? 

 

3. Přelož do němčiny. 

Eva pořád nakupuje.  Eva kauft immer ein. 

Kdy si vyzkoušíš ty náušnice? Wann probierst du die Ohrringe  an? 

Přemýšlej přece trochu! Denk doch ein bisschen nach! 

Přineseš si s sebou knížku? Bringst du ein Buch mit? 

 

4. Vyčasuj způsobové sloveso – smět. 

er ich sie  du wir Sie ihr 

darf darf darf darfst dürfen dürft dürfen 

 

5. Seřaď správný slovosled v těchto souvětí. 

/Wochenende/ich/diese/komme/nicht/ , deshalb /einen/schreibe/Brief/ich/ 

Dieses Wochenende komme ich nicht , deshalb schreibe ich einen Brief. 

er/arbeitet/fleißig/sehr/   und  /viel/Geld/verdient/ 

Er arbeitet sehr fleißig   und   verdient viel Geld.  

geht/ins/Kaufhaus/sie/zuerst/   und dann /sie/nach/München/fährt/ 

Sie geht zuerst ins Kaufhaus   und dann fährt sie nach München. 

lerne/ich/zwar/tag/jeden/Deutsch  , aber  /spreche/nicht/noch/ich/ 

 Ich lerne zwar jeden Tag   , aber   ich spreche noch nicht. 

 

6. Vyčasuj nepravidelné sloveso – stát se. 

ich du  er sie wir ihr Sie 

werde wirst wird wird werden werdet werden 

  

7. Přelož do němčiny. 

Já se zblázním.  Ich werde verrückt. 

Dívky rychle zčervenají. Die Mädchen werden schnell rot. 

On zase tloustne. Er wird wieder dick. 

Je už příliš pozdě. Es wird schon zu spät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


