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PROCVIČOVÁNÍ SUBSTANTIV 3. DEKLINACE 

1. Poznáš podle slovníkového tvaru, ke které deklinaci substantivum patří? 
(Označ křížkem.) 

 
 1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 

socius, iī, m.    

fidūcia, ae, f.    

religio, ōnis, f.    

fundāmentum, ī, n.    

frons, frontis, m.    

opus, eris, n.    

astrum, ī, n    

rēx, rēgis, m.    

collēga, ae, m.    

vestis,vestis, f.    

 
 
2. Vyhledej ve slovníku substantiva, která mají v nominativu plurálu uvedený 

tvar. Uveď je ve slovníkovém tvaru. 
 
Ossa  

Ora  

Capita  

Fraudes  

Pedes  

Voces  

Iura  

Neces  

Reges  
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3. Urči pád, číslo, rod a deklinaci substantiv. (Uveď všechny možnosti.) 
 
 PÁD A ČÍSLO ROD DEKLINACE 
civibus    

victores    

fluvios    

amorem    

equos    

herbas    

gentis    

pactorum    

 

4. Přelož předložková spojení do češtiny. 
 
de avibus  sine medico  

cum fratre  instrumenta   

ad matrem  in regione  

post laborem  a hostibus  

ante annos  in fluvium  

 

5. Přelož předložková spojení do latiny. 
 
s občany  pro rodiče  

v zákonech  k vojákům  

konec válek  od spisovatele  

o poctě  z chrámu  

bez svobody  mezi sestrami  
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6. Doplň koncovky substantiv a adjektiv. 
 

SINGULÁR PLURÁL 
de civ______ bon______ vita fratr______ meorum 

ad milit______ Roman______ host_______ nostri 

av______ pulchrae de leg______ Roman______ 

fortitudinis tu______ libri scriptor______ clarorum 

hom________ noti cum parent_______ tu______ 

cum matr________ me______ in regio_______ pulchras 

amo labor______ victor______ clar______ 

 
 
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. 


