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TEST 

Skloňování přídavných jmen 
(Deklination der Adjektive) 

1. Doplňte  koncovky u členů a přídavných jmen tam, kde je třeba. 

a) Wo ist mein….. grün….. Mantel? 

b) Ich kaufe ein….. schön….. Bluse. 

c) Das ist ein….. gut….. Buch. 

d) Ich mag kein….. rot….. Mützen. 

e) Die Tasche gehört ein….. klein….. Kind. 

f) Das ist der Hut ein….. jung….. Mannes. 

g) Er schreibt ein….. gut….. Freund. 

h) Wie viel kosten d….. schön….. Wohnungen? 

i) Du hast ein….. schön….. Ring. 

j) Er liebt alt….. Autos. 

k) Das ist die Adresse d….. jung….. Leute. 

l) Die Wohnung gehört ein….. gut….. Freundin. 

 

2. Doplňte do tabulky chybějící pády. 

1. pád der gute Freund kleine Kinder das schöne Haus 

2. pád    

3. pád    

4. pád  kleine Kinder das schöne Haus 

 

3. Přeložte do němčiny níže uvedená spojení. 

moje bílá košile 

žádné volné místo 

naše nové auto 

jeho malá sestra 

její dlouhá sukně 

čerstvý salát 

horká káva 

studené pivo 

černá kočka 

sladké třešně 



KLÍČ 
4. Doplňte  koncovky u členů a přídavných jmen tam, kde je třeba. 

m) Wo ist mein grüner Mantel? 

n) Ich kaufe eine schöne Bluse. 

o) Das ist ein gutes Buch. 

p) Ich mag keine roten Mützen. 

q) Die Tasche gehört einem kleinen Kind. 

r) Das ist der Hut eines jungen Mannes. 

s) Er schreibt einem guten Freund. 

t) Wie viel kosten die schöne Wohnungen? 

u) Du hast einen schönen Ring. 

v) Er liebt alte Autos. 

w) Das ist die Adresse der jungen Leute. 

x) Die Wohnung gehört einer guten Freundin. 

 

5. Doplňte do tabulky chybějící pády. 

1. pád der gute Freund kleine Kinder das schöne Haus 

2. pád des guten Freunds kleiner Kinder des schönen Hauses 

3. pád dem guten Freund kleinen Kindern dem schönen Haus 

4. pád den guten Freund kleine Kinder das schöne Haus 

 

6. Přeložte do němčiny níže uvedená spojení. 

moje bílá košile – mein weißes Hemd 

žádné volné místo – kein freier Platz  

naše nové auto – unser neues Auto 

jeho malá sestra – seine kleine Schwester 

její dlouhá sukně – ihr langer Rock 

čerstvý salát – frischer Salat 

horká kava – heißer Kaffee 

studené pivo – kaltes Bier 

černá kočka – schwarze Katze 

sladké třešně – süße Kirschen 
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