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1. Insert the correct endings.
Ergänzen Sie die richtigen Endungen.
1. mlad muž, mlad žena
2. star televize, star postel
3. mal pokoj, mal pivo
4. nov auto, nov e-mail
5. hněd slovník, hněd křeslo
6. modern dívka, modern stůl
7. oškliv obraz, oškliv náměstí
8. anglick slovo, anglick gramatika

9. česk studentka, česk město
10. hlavn nádraží, hlavn pošta
11. dobr kamarád, dobr lékař
12. odpoledn čaj, odpoledn jídlo
13. letn kino, letn počasí
14. německ film, německ kniha
15. chytr dítě, chytr otázka
16. zimn sport, zimn bunda

2. Form questions.
Bilden Sie Fragen.
Kino je malé.  Jaké je kino?
1. Muž je starý.
2. Lampa je bílá.
3. To křeslo je zelené.
4. Park je velký.
5. Pivo je dobré.

6. Ta učebnice je nová.
7. Ten ručník je čistý.
8. Dítě je chytré.
9. Ten byt je světlý.
10. Káva je černá.

3. Supply the opposites of the adjectives.
Üben Sie Gegenteile der Adjektive.
Stůl je malý.  Stůl je velký.
1. To je velké náměstí.
2. Tam stojí krásný dům.
3. Kde leží ta stará kniha?
4. Ta kancelář je moderní.
5. To křeslo je levné.

6. Na židli leží světlé tričko.
7. Vpředu sedí mladá žena.
8. Ten čaj je teplý.
9. Kolik stojí ta nová skříň?
10. Auto je rychlé.

4. Fill in the adjectives in their correct forms.
Ergänzen Sie die Adjektive in der richtigen Form.
1. zelený
To je
čaj.
6. zajímavý
2. vysoký
To je
dům.
7. mladý
3. cizí
To je
žena.
8. špatný
4. český
To je
učebnice.
9. dlouhý
5. velký
To je
okno.
10. malý
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To je
To je
To je
To je
To je

5. Use the words in brackets in their correct forms.
Verwenden Sie die Ausdrücke in Klammern in der richtigen Form.
1. Hledám (černý) peněženku.
6. Půjčím si tamto (malý) auto.
2. Vzpomíná na (krásný) počasí.
7. Učí se (český) gramatiku.
3. Vidím (nový) dům.
8. Znám tu (anglický) učebnici.
4. Mám (moderní) koupelnu.
9. Koupí (velký) postel.
5. Dívají se na (vysoký) budovu.
10. Mají (dobrý) nápad.
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muž.
prodavačka.
jídlo.
den.
vesnice.
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1. Doplňte správné koncovky.
1. mladý muž, mladá žena
2. stará televize, stará postel
3. malý pokoj, malé pivo
4. nové auto, nový e-mail
5. hnědý slovník, hnědé křeslo
6. moderní dívka, moderní stůl
7. ošklivý obraz, ošklivé náměstí
8. anglické slovo, anglická gramatika

2. Tvořte otázky.
Kino je malé.  Jaké je kino?
1. Jaký je muž?
2. Jaká je lampa?
3. Jaké je to křeslo?
4. Jaký je park?
5. Jaké je pivo?

9. česká studentka, české město
10. hlavní nádraží, hlavní pošta
11. dobrý kamarád, dobrý lékař
12. odpolední čaj, odpolední jídlo
13. letní kino, letní počasí
14. německý film, německá kniha
15. chytré dítě, chytrá otázka
16. zimní sport, zimní bunda
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6. Jaká je ta učebnice?
7. Jaký je ten ručník?
8. Jaké je dítě?
9. Jaký je ten byt?
10. Jaká je káva?

3. Procvičujte opozita adjektiv.
Stůl je malý.  Stůl je velký.
1. To je malé náměstí.
2. Tam stojí ošklivý dům.
3. Kde leží ta nová kniha?
4. Ta kancelář je nemoderní.
5. To křeslo je drahé.

6. Na židli leží tmavé tričko.
7. Vpředu sedí stará žena.
8. Ten čaj je studený.
9. Kolik stojí ta stará skříň?
10. Auto je pomalé.

4. Doplňte adjektiva ve správném tvaru.
1. To je zelený čaj.
2. To je vysoký dům.
cizí
3. To je
žena.
4. To je česká učebnice.
5. To je velké okno.

6. To je zajímavý muž.
7. To je mladá prodavačka.
8. To je špatné jídlo.
9. To je dlouhý den.
10. To je malá vesnice.
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5. Výrazy v závorkách použijte ve správném tvaru.
1. Hledám černou peněženku.
6. Půjčím si tamto malé auto.
2. Vzpomíná na krásné počasí.
7. Učí se českou gramatiku.
3. Vidím nový dům.
8. Znám tu anglickou učebnici.
4. Mám moderní koupelnu.
9. Koupí velkou postel.
5. Dívají se na vysokou budovu.
10. Mají dobrý nápad.
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