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Anotace:  Pracovní list k procvičení futura I. – tvoření, srovnání s jinými 
časy, překlad do češtiny.  

 Navazuje na prezentaci VY_32_INOVACE_LA.1.16. 
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PROVIČOVÁNÍ FUTURA I. 
 

1. Připomeň si tvoření indikativu futura I. a doplň tabulku. 

(Doplň chybějící tvary jednotlivých osob. Nejsou uvedeny všechny.) 
 

INFINITIV� 
OSOBA� 

vocāre delēre colere interficere invenīre 

 vocābō     

  dēlēbis    

   colet   

    interficiēmus  

     invenient 

 vocāberis     

  dēlēbor    

   colēminī   

    interficientur  

     inveniētur 

 

2. Přelož slovesné tvary z latiny do češtiny. 
gaudēbimus  hortābor  

incipiam  sequēmur  

dēscribent  notābuntur  

celebrābitis  dīcēs  

regnābit  claudētur  

 

3. Rozliš:   

clauderis______________________________________,  claudēris ________________________________________ 

scrībis___________________, scrībēs___________________________, scribēbās__________________________ 

dūcor__________________________________________, dūcar_____________________________________________ 
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4. Přelož slovesné tvary z češtiny do latiny. 

napadnou  budete trestáni  

napodobím  budou žít  

bude se bát  porostete  

budete znát  budu psát  

přijdeš  pozdravíme  

 

5. Přelož věty z latiny do češtiny 

� Sī salūtātis, salūtābiminī. 

� Ā veritāte numquam dēterrēbuntur. 

 
� Dōnec eris fēlix, multōs numerābis amīcōs, in temporibus nubilīs sōlus 

eris. 

� Memoria virōrum clārōrum numquam delēbitur. 

� Exempla bona nōs hortantur et hortabuntur. 

� Dolor magnus tempore minuētur. 

� Vērum semper dīcam. 

� Ratiōne vincētis. 

� Hominēs sapientēs semper colentur. 

� Concordiā civium pax servābitur. 
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6. Vytvoř z uvedených skupin písmen větu, která je parafrází posledních slov 

Ovidiových Metamorfóz. 

 
fā – et – leg – Ōre – po – ar – pu – sae – mā – cu – vī – omn – lī – ia – 
la – per – vam. 
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