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Anotace 

 

Pracovní list se zaměřuje na gramatické struktury skloňování přídavných jmen. 

Pracovní list je rozdělen do dvou částí. V první části je vysvětlena teorie/ tvorba 

těchto gramatických struktur a ve druhé části jsou tyto gramatické struktury 

procvičeny a upevněny. 

 

GRAMMATIK: KONJUGATION DER ADJEKTIVE  - Arbeitsblatt 

THEORIE 

Skloňování přídavných jmen 

rod mužský: 

1. pád: der schwarze Hund/ein schwarzer Hund/schwarzer Hund 

2. pád: des schwarzen Hund(e)s, eines schwarzen Hund(e)s, schwarzen Hund(e)s 

3. pád: dem schwarzen Hund, einem schwarzen Hund, schwarzem Hund 

4. pád: den schwarzen Hund, einen schwarzen Hund, schwarzen Hund 

rod ženský: 

1. pád: die neue Tasche, eine neue Tasche, neue Tasche 

2. pád: der neuen Tasche, einer neuen Tasche, neuer Tasche 

3. pád: der neuen Tasche, einer neuen Tasche, neuer Tasche 

4. pád: die neue Tasche, eine neue Tasche, neue Tasche 

rod střední: 

1. pád: das alte Buch, ein altes Buch, altes Buch 

2. pád: des alten Buch(e)s, eines alten Buch(e)s, alten Buch(e)s 

3. pád: dem alten Buch, einem alten Buch, eltem Buch 

4. pád: das alte Buch, ein altes Buch, altes Buch 

množné číslo: 

1. pád: die kleinen Kinder, kleine Kinder/frische Früchte 

2. pád: der kleinen Kinder, kleiner Kinder/frischer Früchte 

3. pád: den kleinen Kindern, kleinen Kindern/frischen Früchten 

4. pád: die kleinen Kinder, kleine Kinder/frische Früchte 

po zájmenech a číslovkách: 

alle = všichni-pouze PL, jako po členu určitém: alle alten Bücher 

beide = oba-pouze PL, jako po členu určitém: beide alten Bücher 
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dieser, diese, dieses = tento, tato, toto – Sing.+PL-jako po členu určitém: dieses alte Buch, diese 

alten Bücher 

ein paar = několik-pouze PL, jako po členu neurčitém: ein paar alte Bücher 

einige = někteří-pouze PL, jako po členu neurčitém: einige alte Bücher 

jener,jene,jenes = onen,ona,ono-Sing.+PL, jako po členu určitém:jenes alte Buch, jene alten 

Bücher 

kein, keine,kein = žádný,žádná,žádné-Sing-jako po členu neurčitém: kein altes Buch+PL-jako po 

členu určitém:keine alten Bücher 

mancher,manche,manches = mnohý,mnohá,mnohé-Sing+PL-jako po členu určitém: manches alte 

Buch, manche alten Bücher 

mehrere = několik/více-pouze PL,jako po členu neurčitém: mehrere alte Bücher 

přivlastňovací zájména: 

mein,meine,mein,meine,dein,deine,dein,deine,sein,seine,sein,seine,ihr,ihre,ihr,ihre,sein,seine,s

ein,seine,unser,unsere,unser,unsere,euer,eure,euer,eure,ihr,ihre,ihr,ihre,Ihr,Ihre,Ihr,Ihre-

RM,RŽ,RStř,PL -Sing.jako po členu neurčitém: mein altes Buch/ihr altes Buch+PL jako po členu 

určitém: meine alten Bücher/ihre alten Bücher 

solcher,solche,solches = takový,taková,takové-Sing+PL,jako po členu určitém: solches alte Buch, 

solche alten Bücher 

viele = mnoho-pouze PL,jako po členu neurčitém: viele alte Bücher 

welcher,welche,welches = který,která,které-Sing+PL,jako po členu určitém: welches alte Buch, 

welche alten Bücher 

wenige = málo-pouze PL,jako po členu neurčitém: wenige alte Bücher 

základní číslovky: 

vyjadřují počet nebo množství - pouze PL,jako po členu neurčitém: zwei alte Bücher/elf alte Bücher 

 

ÜBUNG 

1. Ergänze Artikel, Adjektiv und Präposition: 

 

der Stolz stolz auf + AKK. 

 Angst  

 Verärgerung  

 Zorn  

 Neugier  

 Freude  

 Verständnis  

 Verzweiflung  

 Erleichterung  

 Enttäuschung  

 Erstaunen  

 Dankbarkeit  

 

2. Setze die passende Endung ein: 
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kein gross___ Hund, welch klein___ Hund!, keines gross___ Hundes, im hell___ Zimmer, eines 

dunkl___ Mantels, aufgrund welch___ Gesetzes, am Ersten jed___ Monats, unsere von uns allen 

akzeptiert____ Regeln, mit einer solch___ Liebe, beide gross____ Komponisten, in ruhig___ Meer, 

vom früh__ Morgen an. 

 

3. Setze passende Endangen ein: 

 

Spanisch___ Wein, heiss___ Tee, warm___ Würstchen, rein____ Wolle, frisch____ Gebäck, 

gelb__ Eier 

 

4. Übersetze: 

 

 Dejte to prosím tomu novému žákovi. 

 Chceme mít nejhezčí zážitky na tuto překrásnou dovolenou. 

 Utrácíš maše peníze za nesmysly. 

 Chtěl by pracovat v nějaké větší firmě. 

 Tento levnější čistící prostředek je stejně tak dobrý jako ten drahý. 

 


