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PROCVIČOVÁNÍ SUBSTANTIV A ADJEKTIV 1. A 2. DEKLINACE 
 

1. Doplň do sloupců chybějící tvary v singuláru. 

 
PÁD MASKULINUM  ���� FEMININUM  ���� NEUTRUM ���� 
1.   Forum Rōmānum 

2.  basilicae barocae  

3.    

4. Circum Maximum   

5.    

6.    

 
 

2. Doplň do sloupců chybějící tvary v plurálu. 

 
PÁD MASKULINUM  ���� FEMININUM  ���� NEUTRUM  ���� 
1.    

2.   templōrum antīquōrum 

3. lupīs nigrīs   

4.    

5.    

6.  aquīs purīs  

 

3. Vyskloňuj spojení substantiv a adjektiv 

 SINGULÁR  ���� PLURÁL  ���� SINGULÁR  ���� 
1. agricola industrius  Corinthus antīqua 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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4. Doplň do vět adjektiva ve správném tvaru. Vyber vhodné slovo 

z nápovědy za každou větou. 

 
1) Librōs poētārum ____________________________________ _____________________________ in scholā 

habēmus. (slavný, bílý, mnohý) 

2) In linguā ____________________________________ etiam verba ____________________________ 

vidēmus. (řecký, černý, latinský) 

3) Monumentōrum __________________________________ in Italiā  numerus _______________________ 

est. (starověký, pilný, nekonečný) 

4) Amīcus villam __________________________________ et ___________________________________ habet. 

(nový, učený, velký) 

5) Dea _____________________________________ Artemis a populō ______________________________ 

Diana appellātur. (dlouhý, řecký, římský) 

6) Bella _________________________________ populīs ________________________________ nocent. 

(mnohý, učený, dlouhý) 

 
5. Přelož spojení adjektiv a substantiv do latiny. 

 
o příkladu statečného muže  

na rozsáhlých polích  

s pilnými rolníky  

bez dlouhých válek  

z malé vesnice  

k nové škole  

od mnoha byvatel  

přes černý les  

v knihách slavných básníků  

mnoho krásných dívek  
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6. Přelož věty z latiny do češtiny. 

1) Graecī antiquī multōs deōs habent. 

2) Dominī bonī servōs industriōs laudant, non monent. 

3) Virī peritī et doctī populōs bene ēducant. 

4) Discipulī etiam nunc librōs poētarum Rōmānōrum amant. 

5) Bella longa vicōs pulchrōs et agrōs latōs delent. 

6) Studium discipulōrum bonōrum a magistrō laudatur. 

7) Puellae in silvā multās herbās vident. 

 

7. Ze kterých latinských adjektiv vznikla tato anglická slova? 

(Uveď slovníkový tvar a význam.) 
1) antiquity 

2) clarify 

3) magnificent 

4) multiply 

5) Greek 

6) privacy 

7) malediction 
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