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 řeklad souvislého textu z řečtiny do češtiny    25 bodů 

Kýros hovoří k vojákům po vítězném tažení 

(Xen. 4.4.4.1 

 (sc. 

Pak se jich (Kýros) vyptával, kam až se dostali (vojáci) a zda je země obydlená. 

3 body

 

Ujistili ho, že dojeli hodně daleko a že krajina je všude obydlená a plná ovcí, koz, 

hovězího dobytka i koní, obilí a všemožného bohatství. 

 

„Teď bychom se měli starat o dvě věci,“ řekl Kýros, „abychom si podrobili 

obyvatelstvo těchto krajů a aby tady zůstalo,  

 

neboť země, která je obydlená, má velkou cenu, kdežto země bez obyvatelstva je 

bezcenná. 

 

Ty kdo se vám postavili na odpor (se bránili), jste zabili, to vím, a jednali jste správně, 

takové počínání je přece nejlepším zajištěním vítězství. Ty, kteří se vzdali, jste přivedli 

jako zajatce. 



 

 

Myslím, že by pro nás bylo výhodné, kdybychom je pustili na svobodu. Především 

bychom se před nimi nemuseli mít na pozoru a nemuseli bychom je hlídat ani se starat 

o jejich výživu – přece bychom je nenechali umřít hlady. 

3 body 

 

Dále, jestliže je propustíme, budeme mít zajatců více. Staneme-li se totiž pány jejich 

země, budou našimi zajatci všichni, kteří v ní žijí.  

 

Když budou ostatní vidět, že jsme je nechali naživu a dali jim svobodu, spíše tu 

zůstanou a budou raději poslouchat než bojovat. To je můj názor. Jestli někdo ví něco 

lepšího, ať to řekne. 
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II) Otázky z morfologie a syntaxe    celkem 25 bodů 

 

Odpovězte stručně na otázky (bez slovníku a po odevzdání českého překladu) 

 

K souvětí 1:         3 body 

1. Určete druh vedlejších vět, vysvětlete užití slovesných tvarů, vypište uvozovací slova 

a podle nich určete typ otázek. 

obsahové propozice ve formě nepřímé otázky;  

– aor.) 

 - otázka doplňovací; ť

 

K souvětí 2:         2 body 

2. ětlete jeho užití. Porovnejte syntakticky 

toto souvětí s předchozím souvětím. 

 opt. aor. akt. 3.pl.; v obsahové propozici po sl. dicendi; opt. 

obliquus 

v tomto souvětí jsou obs. propozice ve formě VV s , všechna slovesa ve 

VV jsou v opt. střídném ( ) 

 

K souvětí 3:         6 bodů 

3. gen. či dat. duálu, po stojí gen. 

4. Mohl by být ve slově průtažný přízvuk (místo ostrého)? Proč?   je sice diftong, 

nad nímž průtažný přízvuk stát může, ale v poslední slabice je dlouhá 

samohláska. Nad tedy musí být jedině ostrý přízvuk. 

5. Určete morfologicky tvar řte tzv. ‘delší tvar’ 

nom. pl. masc. komp. od ; 

6. ětlete jeho užití 

futurum od ve VV obsahové, a to snahové 

 

K souvětí 4:         2 body 



 

7. ěte sémanticko-syntaktickou funkci řete obsah participiální 

konstrukce pomocí vedlejší věty (řecky)  

má syntakt. funkci příslovečného určení, vyjadřuje podmínku reálnou 

(neurčenou) 

 

ětí 6:         6 bodů 

8. Určete a vysvětlete použití  Vztažné zájmeno (ak.pl. mac.), na zač. věty – 

tzv. relativní užití (překládá se pomocí HV) 

 

9. Vypište podmínkové souvětí, určete jeho druh a vysvětlete použití slovesných tvarů.  

 – podm. souv. potenciální 

 

 

10.  

ů 

 

ětí 7:  

11. Určete morfologicky tvar 

 

 

12. ďte participium odpovídající vedlejší 

větou a vysvětlete užití slovesného tvaru.   jde vlastně o protasi podm. souvětí 

prospektivního // reálného ve fut.; // 

 

 

K souvětí 8: 

 

(part. s funkcí příslovečnou – časovou: Když ostatní spatří… 

 (obsahová propozice ve formě participiální konstrukce AcP) 

 


