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I. Latinský jazyk 

1. Překlad 

Přeložte do češtiny (dbejte na adekvátnost překladu a jeho stylistickou vhodnost): 

 

De Mucio Scaevola 

Cum Porsenna, rex Etruscorum, Romam oppugnaret, Mucius Cordus, nobilis Romanus, in 

castra eius venit ibique scribam regis pro rege necavit. Cum ad regem traheretur, dextram in 

flammam arae porrexit, ut eam puniret, quia in caede erraverat. Qua re Porsenna perterritus 

pacem cum Romanis fecit. Mucio autem cognomen Scaevola datum est. 

 

Obtížnější slova a obraty (uvedeny jsou základní významy - tam, kde je to nutné, přizpůsobte 

překlad souvislosti, v níž dané slovo či obrat v textu stojí): 
 

castra, orum, n. = vojenský tábor, ležení 

scriba, ae, m. = písař 

dextra, ae. f. = pravice 

flamma, ae, f. = oheň, plamen 

ara, ae, f. = oltář 

porrigo, ere, porrexi, porrectum = vztahovat, napřahovat, podávat, roztahovat 

caedes, is, f. = zabíjení, porážka, seč, krveprolití, vražda 

perterreo, ere, ui, itum = zastrašit, vyděsit, vylekat 

cognomen, inis, n. = přízvisko (třetí část římského jména) 

Scaevola, ae, m. = Levák, Levoruký 
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2. Skloňování 

Utvořte pádové tvary od následujících slovních spojení: 

 manus dextra opus magnum 

acc. pl.   

abl. sg.   

dat. sg.   

 

3. Slovesné tvary 

Přeložte do češtiny následující tvary slovesa divido, ere, divisi, divisum (dělit): 

UPOZORNĚNÍ: DÉLKY NEJSOU ZNAČENY! 

divideris dividamini  

divisa essent diviserint 

 

Přeložte do latiny pomocí tvarů slovesa vincio, ire, vinxi, vinctum (spoutat, svázat):  

bylo by svazováno svázal jsi 

budu svazován je svazován 

 

4. Infinitivy a participia  

Od uvedených sloves utvořte všechny infinitivy: 

scribo 

Od uvedených sloves utvořte všechna participia a přeložte je: 

audio 
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5. Adjektiva 

Doplňte chybějící stupně adjektiv (pokud se liší tvary jednotlivých rodů, uveďte všechny): 

 

pozitiv   facilis, e  

komparativ    acrior, ius 

superlativ pessimus, a, um doctissimus, a, um   

 

6. Transformace vět 

Následující větu převeďte z aktiva do pasiva. 

Exercitus Persarum omnia templa deorum igne delevit. 

___________________________________________________________________________ 

 

Na základě překladu transformujte věty (1) do podoby (2): 

(1) Gladiatores salutant imperatorem. 

(2) Omnes sciebant _________________________________________________. 

= Všichni věděli, že gladiátoři zdraví císaře. 
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