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TEST 

 Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
(Komparation der Adjektive und der Adverbien) 

 

1. Přeložte věty do němčiny. 

a) Vařím tak dobře jako ty.  …………………………………………………… 

b) Sabina je mladší než. Kathrin. …………………………………………………… 

c) Kdo je tu nejstarší?   …………………………………………………… 

d) Hovoříme lépe německy.   …………………………………………………… 

e) Tvé auto je lepší než můj vůz. …………………………………………………… 

f) Zaplatí Petr více než já?  …………………………………………………… 

g) Kdo z nás je nejrychlejší?  …………………………………………………… 

 

2. Doplňte u následujících přídavných jmen/příslovcí jejich 2. a 3. stupeň. 

 gut  .→ ............................ ...→............................ 

 viel. →  .............................. →  ............................ 

 hoch →  ............................  →  ............................ 

 groß →  ............................   →  ............................ 

 gern  →  ............................  → ............................ 

 dunkel → ........................... → ............................. 

 süß → ................................. → ............................. 

 

3. Doplňte do tabulky zbývající tvary přídavného jména. 

 

 1. stupeň (základní tvar) 2. stupeň 3. stupeň 

1. pád das   kleine   Kind das ........................ Kind das .......................... Kind 

2. pád des .......................Kindes des ...................... Kindes des .......................Kindes 

3. pád dem ........................Kind dem ....................... Kind dem .........................Kind 

4. pád das ..........................Kind das ......................... Kind das ...........................Kind 

 

 

 

 



KLÍČ 
(Lösung) 

1. Přeložte věty do němčiny. 

a) Vařím tak dobře jako ty.  Ich koche so gut wie du. 

b) Sabina je mladší než. Kathrin. Sabine ist jünger als Katrin. 

c) Kdo je tu nejstarší?   Wer ist hier am ältesten? 

d) Hovoříme lépe německy.   Wir sprechen besser Deutsch. 

e) Tvé auto je lepší než můj vůz. Dein Auto ist besser als mein Wagen. 

f) Zaplatí Petr více než já?  Bezahlt Petr mehr als ich? 

g) Kdo z nás je nejrychlejší?  Wer von uns ist am schnellsten? 

 

2. Doplňte u následujících přídavných jmen/příslovcí jejich 2. a 3. stupeň. 

 gut  .→ ...besser... → ...am besten... 

 viel. →  ....mehr.... →  ...am meisten... 

 hoch →  ....höher....  →  ....am höchsten.... 

 groß →  ...größer....   →  ....am größten... 

 gern  →  ...lieber....  → ...am liebsten... 

 dunkel → ...dunkler.... → ...am dunkelsten... 

 süß  → ...süßer... → ...am süßesten... 

 

3. Doplňte do tabulky zbývající tvary přídavného jména. 

 

 1. stupeň (základní tvar) 2. stupeň 3. stupeň 

1. pád das kleine Kind das kleinere Kind das kleinste Kind 

2. pád des kleinen Kindes des kleineren Kindes des kleinsten Kindes 

3. pád dem kleinen Kind dem kleineren Kind dem kleinsten Kind 

4. pád das kleine Kind das kleinere Kind das kleinste Kind 

 

 

 

 

 
 



 

Použité zdroje:  Tkadlečková, C. Genau!2. Němčina pro střední odborné školy a učiliště. 

Učebnice a pracovní sešit. Praha: Klett nakladatelství s.r.o., 2011.  

ISBN  978-80-7397-065-9. 

 

 

 


