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dané látky. Žáci si procvičí výukové téma – Gramatika 33-36. lekce. 
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Test gramatiky 33. -36. lekce učebnice Adam II.             Celkem 78 bodů 

1. Větná konstrukce s „zu“   Přelož do němčiny.      body 

Mám chuť něco jíst. =            2 

Nemám povinnost pořád něco psát. =          2 

Mám úmysl se to ještě dlouho učit. =          2 

To nemá smysl ti to navrhovat. =          2 

 

2. Frazeologie     Přelož do němčiny. 

Být na dovolené. =        Nelíbí se mi to. =   2 

Trávit dovolenou u moře. =      Je mi líto. =    2 

Velice mě těší.(představování) =     Zvládnul jsem to. =   2 

Bolí mě hlava. =       Chtěl bych objednat. =   2 

To mě mrzí. =        Jsem toho názoru. =   2 

 

3. Rozkazovací způsob slovesa „sein“  Přelož do němčiny 

Nebuď tak šetrný! =            1 

Žáci, nebuďte tak drzý! =           1 

 

3. Vedlejší věty (weil, dass)   Přelož do němčiny. 

Nemohu si představit, že (sie) každý týden myje okna. =       2 

On mi napsal, že mu je to skutečně líto. =         2 

My jsme přece nevěřili, že tam šel. =          2 

My se učíme německy, protože se nám němčina velice líbí. =       2 

Je dobré mít bohaté příbuzné, protože si od nich půjčíš peníze. =      2 

Vyprávěla nám, že se musela vrátit už ve čtvrtek. =        2  

Obávám se, že tuto učební látku zase neovládáte. =         2 

 

4. In der Stadt.     Přelož do němčiny. 

Jdete špatným směrem, měli byste se vrátit. =         2  

Poblíž (v blízkosti) toho parku je naše radnice. =         1 

Chci se dostat co nejrychleji do banky. =          1 

 

5. Předložky se 4. pádem.   Přelož do němčiny. 

Skrz město =    za to auto nedostaneš nic =      2 

proti válce =    bez něj =   kolem stolu =    3 

jde o to =    za rohem =   pro tebe =    3 

 

6.Präteritum     Přelož do němčiny. 

on jel =     já šel =    ona ztratila =    3 

on nabídl =    já se bavil =   ona se líbila =    3 

on našel =    já jedl =   ona potřebovala =   3 

on navštívil =    já pracoval =   ona myslela =    3 

 

7. Zájmeno „derselbe“    Přelož do němčiny. 

Jezdili jsme se stejným (týmtéž) autobusem do školy. =        1 

Bydleli jsme ve stejném městě =           1 

Pracovali jsme u stejné firmy a měli stejného šéfa. =        2 

 

8. Množné číslo Podst. jmen mužského a stř. rodu končící na –er, -el, -en Přelož do němčiny. 

ty jablka =    ty pokoje =   ty kabáty =    3 

ty vozy =    ty televize =   ty vzory =    3 

 

9. Předložky u zeměpisných jmen.  Přelož do němčiny. 

Jedu do Německa, Rakouska, Polska. =          1 

Jedu do Švýcarska, Turecka,USA =          1 

na jihu=    jižně od =        2 

na severu =    severně od =        2 

na východě =     východně od =                                                         2 

na západě =     západně od =                                                                                 2 



 
Test gramatiky 33. -36. lekce učebnice Adam II. Klíč       

 

1. Větná konstrukce s „zu“   Přelož do němčiny. 

Mám chuť něco jíst. = Ich habe Lust etwas zu essen. 

Nemám povinnost pořád něco psát. = Ich habe Pflicht immer etwas zu schreiben. 

Mám úmysl se to ještě dlouho učit. = Ich habe Absicht noch lange es zu lernen. 

To nemá smysl ti to navrhovat. = Es hat keinen Sinn es dir zu vorschlagen. 

 

2. Frazeologie     Přelož do němčiny. 

Být na dovolené. = Im Urlaub sein.     Nelíbí se mi to. = Es gefällt mir nicht. 

Trávit (dovolenou) u moře. = Am Meer verbringen.   Je mi líto. = Es tut mir Leid. 

Velice mě těší.(představování) = Es freut mich sehr   Zvládnul jsem to. = Ich habe es geschaffen. 

Bolí mě hlava. = Mein Kopf tut mir weh.    Chtěl bych objednat.=Ich möchte es bestellen. 

To mě mrzelo =  Das hat mir Leid getan     Jsem toho názoru. = Ich bin der Meinung 

 

3. Rozkazovací způsob slovesa „sein“  Přelož do němčiny 

Nebuď tak šetrný! = Sei nicht so sparsam! 

Žáci, nebuďte tak drzý! = Schüler, seid nicht frech!  

 

3. Vedlejší věty (weil, dass)   Přelož do němčiny. 

Nemohu si představit, že (sie) každý týden myje okna. = Ich kann mich nicht vorstellen, dass sie jede Woche die Fenster putzt. 

On mi napsal, že mu to je skutečně líto. = Er hat mir geschrieben, dass es ihm wirklich Leid tut. 

My jsme přece nevěřili, že tam šel. = Wir haben doch nicht geglaubt, dass er dort gegangen ist. 

My se učíme německy, protože se nám němčina velice líbí. = Wir lernen Deutsch, weil uns die deutsche Sprache sehr gefällt. 

Je dobré mít bohaté příbuzné, protože si od nich půjčíš peníze. = Ist gut reiche Verwandte haben, weil du von ihnen Geld leihst. 

Vyprávěla nám, že se musela vrátit už ve čtvrtek. = Sie hat uns erzählt, dass sie schon am Donnerstag zurückkommen musste. 

Obávám se, že tuto učební látku zase neovládáte. = Ich befürchte mich, dass ihr diese Unterrichtsstoff wieder nicht beherrscht. 

 

4. In der Stadt.     Přelož do němčiny. 

Jdete špatným směrem, měli byste se vrátit. = Sie gehen schlechte Richtung, sie sollten umkehren. 

Poblíž (v blízkosti) toho parku je naše radnice. = In der Nähe des Parks ist unser Rathaus. 

Chci se dostat co nejrychleji do banky. = Ich will am schnellsten auf die Bank bekommen. 

 

5. Předložky se 4. pádem.   Přelož do němčiny. 

Skrz město =durch die Stadt  za to auto nedostaneš nic  =  für das Auto bekommst du nichts 

proti válce = gegen den Krieg  bez něj = ohne ihn  kolem stolu = um den Tisch 

jde o to = es geht darum  za rohem = um die Ecke pro tebe = für dich 

 

6.Präteritum     Přelož do němčiny. 

on jel = er fuhr    já šel = ich ging  ona ztratila = sie verlor 

on nabídl =er bot an   já se bavil = ich unterhielt ona se líbila = sie gefiel 

on našel =er fand   já jedl = ich aß   ona potřebovala = sie brauchte 

on navštívil =er besuchte  já pracoval = ich arbeitete ona myslela = sie dachte 

 

7. Zájmeno „derselbe“    Přelož do němčiny. 

Jezdili jsme se stejným (týmtéž) autobusem do školy. = Wir sind mit demselben Bus zur Schule gefahren. 

Bydleli jsme ve stejném městě = Wir haben in derselben Stadt gewohnt. 

Pracovali jsme u stejné firmy a měli stejného šéfa. = Wir haben bei derselben Firma gearbeitet und hatten denselben Chef. 

 

8. Množné číslo Podst. jmen mužského a stř. rodu končící na – er, -el, -en Přelož do němčiny. 

ty jablka = die Äpfel    ty pokoje = die Zimmer  ty kabáty = die Mäntel 

ty vozy = die Wagen    ty televize = die Fernseher ty vzory = die Muster 

 

9. Předložky u zeměpisných jmen.  Přelož do němčiny. 

Jedu do Německa, Rakouska, Polska. = Ich fahre nach Deutschland, Österreich, Polen. 

Jedu do Švýcarska, Turecka, USA =  ich fahre in die Schweiz, Türkei, USA. 
na jihu= im Süden      jižně od = südlich von 

na severu = im Norden      severně od = nördlich von 

na východě = im Osten      východně od = östlich von 

na západě = im Westen       západně od = westlich von    


