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Pracovní list
(přídavná jména, stupňování příd. jmen, antonyma)

Přídavná jména
1. Napiš 10 přídavných jmen – česky i německy
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Přídavná jména ze cvičení 1 seřaď podle abecedy
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Vytvoř opačná přídavná jména
jung -

traurig –

neu -

fleiβig –

groβ -

aktiv –

4. Doplň do vět správná přídavná jména
a) Unsere Wohnung ist k_ _ _n.
b) Der Vortrag war sehr l_ _ _ _ _ __ _ _ g.
c) Sei v_ _ _ _ _ _ _ _ g.
d) Mein Zimmer ist g_ _ _ _ _ _ _ h.
e) Das war h _ _ _ _ _ _ h.
5. Vytvoř 2. stupeň od následujících přídavných jmen
alt _____________________

fleiβig ___________________________

groβ ___________________

gut ______________________________

ruhig ___________________

arm ______________________________

interessant _______________

gern _____________________________

6. Doplň jména spolužaček nebo spolužáků ze třídy
a) _____________________ ist jünger als _______________________________.
b) _____________________ ist kleiner als _______________________________.
c) _____________________ ist freundlicher als ___________________________.
d) _____________________ ist optimistischer als _________________________.
7. Věty ze cvičení 6 přelož
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Přídavná jména přelož do češtiny a do angličtiny
němčina
alt
jung
interessant
klug
schön
groβ

čeština

angličtina

Řešení:
1. lustig- veselý, nett - milý, spannend - napínavý, gemütlich, - útulný, tolerant –
tolerantní, klein – malý, weiβ – bílý, ruhig – klidný, dumm – hloupý, reich –
bohatý
2. dumm, gemütlich, klein, lustig, nett, reich, ruhig, spannend, tolerant, weiβ
3. jung – alt, traurig – lustig, neu – alt, fleiβig – faul, groβ – klein, aktiv – passiv
4. a) klein, b) langweilig, c) vorsichtig, d) gemütlich, e) hässlich
5. alt – älter, fleiβig – fleiβiger, groβ – gröβer, gut – beder, ruhig – ruhiger, arm –
ärmer, interessant – interessanter, gern – lieber
6. např. Katka ist jünger als Veronika.
7. A je mladší než B.
A je menší než B.
A je přátelštější než B.
A je optimističtější než B.
8. alt – starý – old
jung – mladý – young
interessant – zajímavý – interesting
klug – chytrý, moudrý – clever
schön – hezký, pěkný – pretty, beautiful
groβ – velký – big, large

