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1. cvičení
Skloňování substantiv: o-kmenová deklinace (maskulina) (§ 29)
Prézens slovesa , ,  (§ 64)

A. Mluvnice
Staroslověnština má stejně jako čeština sedm pádů. Zachovává však navíc, v opozici vů-
či singuláru a plurálu, také kategorii duálu (dvojného čísla), a to u všech ohebných slov-
ních druhů. Duálové tvary se užívají pro vyjádření počtu dvou u osob i věcí.
Poznámka:
	v češtině máme zachovány některé jednotlivé duálové formy: ruce, rukou, rukama; uši, uší, 

ušima; oči, očí, očima; nohou, nohama; prsou; kolenou; ramenou.

vZor:  (= otrok)
Sg. Pl. Du.

nom.   
Gen.   
Dat.   
Ak.   
vok.   
Lok.   
instr.   

Poznámka:
	velární (zadopatrové) souhlásky (, , ) se před koncovkami v jistých pádech mění (palatali-

zují, měkčí) takto:
 vok. sg.:  – ,  – ,  – ,
 lok. sg., nom. + vok. pl., lok. pl.:  – ,  –  (s dubletou ),  – , např.
  (= prorok) –  –  –  – ,
  (= trh) –  – / – / – /,
  (= duch) –  –  –  – .

Sloveso  (být)
os. Sg. Pl. Du.
1.  (jsem)  
2.   
3.   

Poznámka:
	Záporné formy slovesa  v prézentu jsou , , , , ,  
, , , . inf.:  .



◼ 51.  cvičení

B. Přečtěte a přeložte:
1.     2.     3.    
  4.     5.       
 6.           
7.     8.      9.   
  10.      

Poznámky: 5.  dat. adnominální ( 21. cvič.), ve funkci neshodného přívlastku, vazba 
pro stsl. texty typická (např.   = odpuštění hříchů). 6.  ak. pl. m. od 
;  = promlouval jsem: 1. os. sg. aor. od , , . 7.  genitiv 
záporový (viz § 59.i.a; srov. české „není ani mráčku“, „nemám nejmenšího tušení“);  lok. 
sg. od . 8.   v češtině obvykle plurál: na věky. 10.    = narodil ses: 
pf. od  ,  ,  .

C. Úkoly:
1. vyhledejte v textu všechna o-kmenová maskulina a skloňujte.
2. Skloňujte písemně: , , , , , .
3. Ústně i písemně časujte kladné i záporné sloveso  v prézentu.


