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POZNÁVÁME LATINSKOU TERMINOLOGII 
 
1. Dokážeš zařadit latinské gramatické termíny k příslušným slovním 

druhům? 
 
aktivum, deklinace, femininum, imperativ, infinitiv, konjugace, maskulinum, 
neutrum, pasivum, plurál, perfektum, singulár 
 

SLOVESA PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
2. Které mluvnické kategorie určujeme u substantiv (_________________________) 

a adjektiv (_______________________________) ? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

pád 

6.  

 singulár 
číslo 

 plurál 

 maskulinum 

 femininum rod 

 neutrum 
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Příklady:  genitiv singuláru = gen. sg.   

dativ plurálu = dat. pl. 

  ak. pl.  

   abl. pl. 

nom. sg 

   
3. Co určujeme u sloves? 
 

osoba   

  
číslo 

  

 indikativ 

 imperativ 

 infinitiv 
způsob 

 konjunktiv 

 prézens 

 futurum 

 perfektum 

 imperfektum 

čas 

 plusquamperfektum 

  
rod 

  

 
 
Příklady: 1. osoba singuláru, indikativ prézentu aktiva 

  3. os.pl. ind.préz. pas. 

  2. os. pl. imper. 

  inf. préz. pas 

  . 

     
 
4. Příklady v cvičení 2. a 3. vyjádři česky 
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5. Vyjádři latinskou terminologií 

1. pád množného čísla  

5. pád jednotného čísla  

neurčitý způsob činný  

3. osoba jednotného čísla, čas přítomný, 
způsob oznamovací, rod trpný 

 

2. osoba množného čísla, způsob 
rozkazovací 

 

1. osoba jednotného čísla, čas budoucí, 
způsob oznamovací, rod činný 

 

2 .osoba jednotného čísla, čas předminulý, 
způsob oznamovací, rod trpný 

 

neurčitý způsob trpný  

 

 

6. Vylušti křížovku 

1.        xxx      5. pád 

2. xx       xxx      sloveso 

3.         xxx     jednotné číslo 

4.           xxx   přídavné jméno 

5. xx          xxx   oznam. způsob 

6.        xxx      budoucí čas 

7. xx             podstatné jméno 

                   ���� 

Znáš jméno v tajence? Co o něm víš? 
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ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY 

1. V O K A T I V xxx      5. pád 

2. xx V E R B U M xxx      sloveso 

3. S I N G U L Á R xxx     jednotné číslo 

4. A D J E K T I V U M xxx   přídavné jméno 

5. xx I N D I K A T I V xxx   oznam. způsob 

6. F U T U R U M xxx      budoucí čas 

7. xx S U B S T A N T I V U M podstatné jméno 

           ���� 
Použitá literatura:  

Autorská práce 
 
Návaznost na učebnici  
SEINEROVÁ, Vlasta, Latina pro střední školy, především gymnázia, I. část, nakladatelství 
FORTUNA, Praha 2005, ISBN 80-7168-677-2 
 
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 


