O B S Á H

/údaj© v závorkách odkazují na Latluskou mluvnici
P. Quitt P. Kuchařský» SPH, Praha 1972/

1. lekce

Výslovnost^ přízvuk /§ 1-14/
Sloveso - konjugace» kmeny, osobní kon
covky akt* tvarů préz* systému /§ 68-74/,
Indikativ prézentu a imperfekta akt., in
finitiv préz. akt., imperativ, konjunktiv
imperfekta akt. /§ 81-91, II § 43-66/

2* lekce

8

Skloňování substantiv: 1. deklinace /sub
stantiva i adjektiva/; Zájmena přivlast
ňovací /§ 18-25$ 38-39$ 52/$ Sloveso esse
/indikativ préz., impf«, imperativ, kon
junktiv imperfekta/ /§ 125-126/$ Slovo
sled /II § 95/$ Participium perfekta /ja
ko adjektivum/ /§ 76-78/

3* lekce

Substantiva a adjektiva 2. deklinace
/§ 26-27$ 39/$ Indikativ futura I. /§ 51/

4* lekce

13

20

Substantiva 3. deklinace /§ 28-31/$ Zá
jmena ukazovací /§ 53-56/$ Tázací věty
/otázky přímé /II § 93-94/$ Ablativ 5asový a místní /II § 26-28/, tzv. vazba
místních jmen /II

5»

lekce

§ 38/

Adjektiva 3. deklinace /§ 40-41/$ Zájme
na osobní a vztažná /§ 51-57/$ Partici
pium préz. /II § 76-78/$ Indikativy prézentního kmene - pasivní tvary /§ 8291a$ II § 39-40/

6, lekce

27

Substantiva 4. a 5. deklinace /§ 32-35/$
- 5 -

33

Zájmena neurčitá, záporná, zájmenná ad
jektiva /§ 58-59/• Složeniny slovesa esse
/§ 125-126/j Deponentní slovesa /§ 92-93/$
Přehled nejdůležitějšíoh slovesných před
pon
7. lekoe

42

Stupňování adjektiv a adverbii /§ 45-47$
49/$ Konjunktiv prézentu /§ 82-91a/$
Vedlejší věty se spojkou ut /ne, ne non,
quominus, ut non/ objektivům, finale,
conseoutivum, explioativum /II § 56-65/$
Ablativ srovnávací /§ II 24/, gen. celko
vý /II § 7/

8. lekce

52

Indikativ perfecta /akt. i pas./$ Indika
tiv plusquamperfecta /akt. i pas./ /§ 8291a $ II § 43-54/$ číslovky základní a řa
dové /akuzativ rozsahu /§ 62, 63-65/$
Ablativ absolutní /II § 80-82/

9. lekce

60

Participium fut. aktiva /opisná konj.
ěinná/ /§ 82-91a/$ Futurum II. /akt. i
pas./ /§ 82-91a$ II § 51-53/$ Přehled
lat. infinitivů$ Infinitivní vazby$ vazby
sloves iubere a vetare /II § 67-71/

10. lekoe

69

Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta
akt. i pas. /§ 82-91a/$ Konjunktivy v sa
most. větách - shrnutí$ podmínková souvě
tí /§ 56-62$ 110-111/

O P A K O V Á N Í
11. lekce

77

86

Souslednost Sasů /consecutio temporum/
базу a způsoby ve vedlejších větách táza
cích, příčinných, důvodových, časových,
přípustkovýoh /II § 98-122/
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95

12. lekoe

Nepřímá reô /oratio obliqua/

/II § 123

125/; Semideponentní slovesa /§ 99/
13* lekoe

ЮЗ

Gerundium, gerundivum, supinum /II § 72
75; 83-88/; Přehled nejdůležitějších
předložek /§ 140-143/

14. lekce

111

Nepravidelná slovesa /ire, edere, ferre/;
Shodná slovesa fleri, odisse, meminisse,
coepisse; Neosobní slovesa paenitet,
pudet, piget /decet, lioet/

15* lekoe

/§ 122-136/

121

Vybraná jevy ze syntaxe pádůs genitiv ob
jektivní, přivlastňovací, vlastnosti
/II § 4-8/; dativ přivlastňovací, původce
děje, úěelový /II § 11-14/; akuzativ roz
sahu /§ 65/; ablativ instrumentální; ná
stroje, příěiny, způsobu, vlastnosti, ce
ny /II § 29-37/

D o p l ň k o v á

S e t b a

130

135

