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Test  

         jméno: ……… 

 
1. Utvoř množné číslo k podstatným jménům:  

a. das Buch - …………………… 

b. die Schule - ………………….. 

c. das Haus - …………………… 

d. die Bluse - …………………... 

e. der Mann - ………………….. 

f. das Auto - …………………... 

g. die Gurke - ………………….. 

h. der Apfel - ………………….. 

 

 

2. Napiš slovo opačné:  

a. alt x ………….. 

b. klein x ……….. 

c. sauber x ……… 

d. ein x …………. 

e. lang x ………… 

f. teuer x ……….. 

g. eng x ………… 

h. fleßig x ……… 

 

i. das Mädchen x ……………… 

j. die Lehrerin x ………………. 

k. der Herr x ………………….. 

l. die Tante x …………………. 

m. der Schüler x ……………… 

 

 

 

3. Škrtni, které slovo nepatří do řady:  

a. grau – blau – rot – weit 

b. Socken – Hemd – Mantel – Handy 

c. haben – malt – fotografiere – gern 

d. viel – vier – zwanzig – hundert 

e. seid – sind – ist – seine 
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4. Spoj slovíčka s jejich významy:  

 

nur slušivý 

schon hezký 

heute všechno 

toll už 

schick bezva 

schön dnes 

dort jen 

alles tam 

 

5. Rozděl předložky do tabulky:  
 

aus, gegen, für, bei, zu, gegenüber, um, mit, von, durch, nach, ohne 

 

se 3. pádem se 4. pádem 

  

  

  

  

  

  

 

6. Ke slovíčkům doplň člen určitý:  

a. … Zeit 

b. … Party 

c. … Geschenk 

d. … Fahrkarte 

e. … Geld 

f. … Mantel 

g. … Tomate 

h. … Frühstück 

i. … Essen 

j. … Butter 

k. … Brot 

l. … Milch 
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7. Vyčasuj sloveso:  

 

NEHMEN 

ich wir 

du ihr 

er sie 

 

 

MÜSSEN 

ich wir 

du ihr 

er sie 

 

 

ESSEN 

ich wir 

du ihr 

er sie 
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Test  - řešení 

         jméno: ……… 

 
1. Utvoř množné číslo k podstatným jménům:  

a. das Buch – die Bücher 

b. die Schule – die Schulen 

c. das Haus – die Häuser 

d. die Bluse – die Blusen 

e. der Mann – die Männer 

f. das Auto – die Autos 

g. die Gurke – die Gurken 

h. der Apfel – die Äpfel 

 

 

2. Napiš slovo opačné:  

a. alt x jung 

b. klein x groß 

c. sauber x schmutzig 

d. ein x kein 

e. lang x kurz 

f. teuer x billig 

g. eng x weit 

h. fleßig x faul 

 

i. das Mädchen x der Junge 

j. die Lehrerin x der Lehrer 

k. der Herr x die Frau 

l. die Tante x der Onkel 

m. der Schüler x die Schülerin 

 

 

 

3. Škrtni, které slovo nepatří do řady:  

a. grau – blau – rot – weit 

b. Socken – Handy -  Hemd – Mantel  

c. gern - haben – malt – fotografiere  

d. viel – vier – zwanzig – hundert 

e. seid – sind – ist – seine 
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4. Spoj slovíčka s jejich významy:  

 

nur jen 

schon už 

heute dnes 

toll bezva 

schick slušivý 

schön hezký 

dort tam 

alles všechno 

 

5. Rozděl předložky do tabulky:  
 

aus, gegen, für, bei, zu, gegenüber, um, mit, von, durch, nach, ohne 

 

se 3. pádem se 4. pádem 

AUS DURCH 

BEI FÜR 

MIT GEGEN 

NACH OHNE 

VON UM 

ZU, GEGENÜBER  

 

6. Ke slovíčkům doplň člen určitý:  

a. DIE Zeit 

b. DIE Party 

c. DAS Geschenk 

d. DIE Fahrkarte 

e. DAS Geld 

f. DER Mantel 

g. DIE Tomate 

h. DAS Frühstück 

i. DAS Essen 

j. DIE Butter 

k. DAS Brot 

l. DIE Milch 
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7. Vyčasuj sloveso:  

 

NEHMEN 

ICH NEHME WIR NEHMEN 

DU NIMMST IHR NEHMT 

ER NIMMT SIE NEHMEN 

 

 

MÜSSEN 

ICH MUSS WIR MÜSSEN 

DU MUSST IHR MÜSST 

ER MUSS SIE MÜSSEN 

 

 

ESSEN 

ICH ESSE WIR ESSEN 

DU ISST IHR ESST 

ER ISST SIE ESSEN 

  


