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Test gramatiky 37-39. lekce učebnice Adam II. 

 

1. Doplň věty těmito slovesy: „bekam, tut, flog, verbrachte, stahl, dachte nach „  

 

Ich ___________zum meinem Geburtstag ein schönes Geschenk.  

 Hat dir gestern dein Kopf ______weh? 

 Flugzeug aus München ________  gerade nach Afrika. 

 Unsere Familie _________ sehr angenehmer Urlaub am Meer. 

Dein Bruder _________mir wieder meine Hauschuhe.  

Sie _________zu lange bei ihrem Schreibtest nach. 

 

2.  Přelož do němčiny. 

Jsme všichni zvědavý, zda jste s tím měli nějaké problémy. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Mne vlastně zajímá, zda ses to včera zeptal? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Směla bych vědět, zda jste mi ve škole rozuměli. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Už jste slyšeli, zda v tomto roce stráví náš šéf dovolenou zase u moře? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Doplň množné číslo, přelož do němčiny. 

  

ta kancelář =     to tričko =    ten park = 

ta kavárna =     ta pohovka =    ten šek =  

 

4. Stupňuj přídavná jména 

 

1. 2. 3. 

gut   

gern   

viel   

teuer   

 

 

5. Doplň konjunktiv préterita způsobových sloves a pomocných sloves. 

 

Wann ______________du Zeit für mich? 

Er _______________ auf den Test mehr lernen. 

Sie ______________eine Schulnote Eins bekommen. 

Wir _____________ um acht Uhr in der Schule schon sitzen. 

 

6. Doplň konjunktiv préterita ostatních sloves. 

 

Was ____________ du heute unternehmen? 

Sie __________ bestimmt eine gute Friseurin werden. 

Es geht nicht, _____________ wir später in die Schule kommen. 

Die Kinder ____________ nicht es kennen. 

 

 

 



Test gramatiky 37-39. lekce učebnice Adam II. Klíč         Celkem bodů 36  

 

1. Doplň věty těmito slovesy: „ stahl , dachte nach, bekam, flog, tut, flog, verbrachte „  

 

 Ich bekam zum meinem Geburtstag ein schönes Geschenk.       1 

 Hat dir gestern dein Kopf tut weh?          1 

 Flugzeug aus München flog  gerade nach Afrika.        1 

 Unsere Familie verbrachte sehr angenehmer Urlaub am Meer.      1 

Dein Bruder stahl mir wieder meine Hauschuhe.         1 

Sie dachte zu lange bei ihrem Schreibtest nach.        1 

 

2. Přelož do němčiny. 

 

Jsme všichni zvědavý, zda jste s tím měli nějaké problémy. 

Wir sind alle neugierig, ob ihr irgendwelche Probleme damit hattet.     2 

 

Mne vlastně zajímá, zda ses to včera zeptal? 

Mich interessiert eigentlich, ob du gestern danach gefragt hast?     2 

 

Směla bych vědět, zda jste mi ve škole rozuměli. 

Dürfte ich wissen, ob ihr mich in der Schule verstanden habt?      2 

 

Už jste slyšeli, zda v tomto roce stráví náš šéf dovolenou zase u moře? 
Haben Sie schon gehört, ob unser Chef in diesem Jahr ein Urlaub wieder am Meer verbracht hat?   2 

 

3. Doplň množné číslo, přelož do němčiny. 

  

ta kancelář = die Büros  to tričko = die T-Shirts  ten park = die Parks  3 

ta kavárna = die Cafés  ta pohovka = die Sofas  ten šek = die Schecks  3 

 

4.  Stupňuj přídavná jména. 

 

1. 2. 3. 

gut besser der beste/ am besten 

gern lieber der liebste/ am liebsten 

viel mehr der meiste/am meistens 

teuer teurer der teuerste/ am teuersten 

              8 

 

5. Doplň konjunktiv préterita způsobových sloves a pomocných sloves 

 

Wann hättest du Zeit für mich?          1 

Er müsste auf den Test mehr lernen.          1 

Sie wollte eine Schulnote Eins bekommen.         1 

Wir sollten um acht Uhr in der Schule schon sitzen.       1 

 

 

6. Doplň konjunktiv préterita ostatních sloves 

 

Was würdest du heute unternehmen?         1 

Sie würde bestimmt eine gute Friseurin werden.        1 

Es geht nicht, würden wir später in die Schule kommen.       1 

Die Kinder würden nicht es kennen.          1 

 

 


