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 K seznámení s 2. konjugací lze využít prezentace 
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PROCVIČOVÁNÍ 2. KONJUGACE 
 

1. Napiš slovníkové tvary sloves a urči konjugaci. 
 
cvičit   

škodit   

mít   

rozkazovat   

bát se   

hýbat   

odpovídat   

držet   

 
 

2. Která anglická slova jsou odvozena od sloves 2. konjugace? 
 

delēre  respondēre  

exercēre  silēre  

terrēre  vidēre  

 
3. Urči a přelož slovesné tvary. 
 

LATINSKÉ SLOVESO URČENÍ PŘEKLAD 

habētis   

spērant   

ēducāmini   

silēte   

exercēmus   

respondē   

delērī   

timent   

terrēs   

tenentur   
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4. Přelož slovesné tvary do latiny. 
 

bojíme se  být viděn  

napomínáš  škodím  

mlčíte  pamatuj si  

jsou ničeni  máme  

odpovídáte  rozkazuje  

 

 

5. Přelož věty do češtiny a převeď podle pokynu. 
 

ZADANÁ VĚTA PŘEKLAD PŘEVOD 

Oppida bellīs delentur.  DO AKTIVA 

Lupae in silvīs incolās 
terrent. 

 DO SINGULÁRU 

Populus bellum timet.  DO PLURÁLU 

Librī poētarum ā virīs et 
fēminīs amantur.  

 DO AKTIVA 

Fābulam dē cicōniā 
discipuli memoriā tenent. 

 DO PASIVA 

Si interrogāminī, 
respondēte! 

 DO SINGULÁRU 
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6. Vytvoř latinské věty s použitím daných sloves. 
 

habēre  

movēre  

tenēre  

vidēre  

nocēre  

 
 

7. Překládej jednoduché věty do latiny. 
 

Učitel napomíná chlapce.  

Jsi tázán, odpovídej!  

Války ničí města i vesnice.  

Proč si nepamatuješ slova učitele?  

Ve škole vidíme chlapce i dívky.   

Žáci se nebojí učitelů.  

Rolníci pracují na poli.  

Drž slovo!  

 
 
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. 
                                                         
 


