
cvIčnxí
0 ZÁxt tnNí HrÁsKoslovNn pnocnsy

i ) Rozdělte staroslověnská slova na slabiky a srovnejte je s odpovídajicími slovy v češtině
(PoPř, se slovY vjiných slovanskýchjazycích). Coje pro staroslověnské slabiky charakteris_
tické?

qa'h'n'x. c'hlN'h . Bo^'h. no^'h . oyqíNHK,h. }eníl{h . hn3,hlKřh . orllhl+h . st.hpu, , npdBhAd,

cBdíIlhBd, K'xflln'nl. t(Pdl{. xxn'hnn. íeÁuN,h. 
^lo}Kíll,h,. 

q/og.hx.|'. B^.h4H. /1íx}Kh. rcí]o,

íl'Or0 . BíÁílH'h .

2) Srovnejte kořenY staroslověnských slov (popř. celá slova) sjejich rekonstruovanou praslo-
vanskou Podobou nebo s odPovídajícími slovy v indoevropských jazycích; určete, které hlás-
i<oslovné PíoceSY odliŠily podobu starosiověnskýclr slov oci ýcházípodoby praslovanské a
indoevropské:

Cvičení A

Bl.hK.h

np.hB.h,

8n1\Hd

pÁq,h

t,l-hl+ll

Cr ičení B

psl. *vilků, lit. vilkas
psl. *pirvú, lit. pirrnas

psl. *vílná, lit. vilna
lit. rankai

lit. vilkai, řec,Áúrcu [tukoi]

lat. pons, gen. pontis (most)

řec. névre fpente]
lit. dešimt, řec. )éra fdeka],
iat. decem [dekem]
iit. atmintis

] :l. colurnbus/columba
- 
i. 

",", 

l rrnr bus/ko l umbal

raně psl. *vílkaisů

lit. veidas, řec, (p)eDoq

[(v)eidos]
lit. sausas

gót. ausó

lit, kaina

lat. sěmen

lat, angulus
lit. pentis

lit. šventas

lat. agnus

lat, est

cOYX.h

0YXo

q,hHa

anr,qtpu,
BHArh

c,k,t.t

ÁIl.hl.h

nATd

cBATl,L

rarNn/arH,n

l€cíIr.h



Cvičení C

BpdN.h

pd§,h

Pd/fi0

Bp"hX.L

0Bhl],d

toNht+h

B,hNLulh

Cvičení D

}KllB,l!

qíT1,!pí

rctlo

H r,0

,u§fí

lit. vama
lat. orbus, něm. Arbeit
lat. armus
lit. viršus
lit. avis, lat. ovis
lit, jaunikis
lit. vainikas

lit. glvas [gTvas], řec. Bío5

[bios], lat. vivus
lit. keturi, lat. quattuor
psl. jegá < *jágá

psl. jigá < *jůgá, lat. iugum
psl. márje < *márjá

lat" vidua, sti. vidhavá
lit. srrnus

lit. súnau
lat. vérus

lat. tu

řec. ěCopov [dóron]

psl. *kánjř

psl. *náktí, lat. nóx, gen.
noctis [noktis]
psl. *tjudjř (< *teudjos)

psl. *zemjá

psl. .KaZJa

EhAOBd

c.hlN.h

c,hlN§r

a,hpa

íIl,hl

Ádp,l\

rofu
N§llríI,h

lllT0y}r(4h

3ÉilAm

KO}Ká

3) K staroslověnským slovŮm najděte odpovídající ekvivalenty v češtině (popř. v jiných slo_vanských j azYcícll); urČctc, ktcrymi hláskoslovný,mi jer,y s" oa .eue odlišují, a rekonstruujtejejich praslovanskou podobu:

Cvičení A

Fldc'h '3lt(tříío, clTP'lNd,4P'hNo. n^tsa, ddKodt'b. p.l^o./t.lK.htth, cs.hilJ,I,a .Alt}lšAA. nddqň,.

Kdn/lrd .

Cvičení B

nňYTíh, n4\l[!h . A/x§.L . cBAíIt'h, §,Y,Á,N

nd/HATth . C/XA'L .

n,AÝI,d . ntcaLlu . pÁl{d . BA3dlFrl iTlP/ňC'TlH . ['OB,AÁO



7,

4) Kteými Praslovanskými hláskovými změnami jsou způsobe ny rozdílyve dvojicích čes_kých slov; srovnejte je s odpovídaji"irni ,ro'y v.linyct*iorrurrut 
Y" h jazycích:

Cvičení C

Cvičení B
vrána - vran
kráva - krav
nůž (<nóž) - nože
vůl (<vól) - vola
hlas (h<g) - hlásek
rána - ranka
slovo - slůvko (<stóvko)
pět - pátý
staý - stár
mohu - mťržeš <móžeš

člověk - člověče
vrah - vrazi
duch - duši
nosit - nůše (<nóše)

)sadit * saze

Cvičení B

/t,l0t.ň

pÉl(fi,

q,íKň

nO/flOSH

n/láKd!t,H

nlKÁ

KOYnH,IH

dOBHrilil

Blt3drTlH

tl,ht§dT,1l

cloTX.h

svítit - svíce
moucha - o mouše
tekl - téci
kniha (h<g)
mohu íh<

v knize)
tnoci

5) VYsvětiete konsonantické alternace ve dvojicích staroslověnských siov a srovnejte tatoslova s odPovídajícími slovY v češtině (popř. se slor,y v;inýcrr slovarrskýc trl jazycich):

Cvičení A

0,\'qíNHK'lr

§Or.h

rp,h,lrr

,11-1\,\d

Ttl{-h

: ':'r'1-1

a

i, ,,l---t

oTqíHHqí

§§)Kf

lp,hutt x.x

/UOYUlhK.l

TlHtljHNd

caoys,t

§O}KhCK'la

80sH

npopot4.k

§ndsH

4oyctpx

J.loujrnfi

píwryu
íIítUTlH

nO/H§1lllTlH

n/ldqírp'l\

IlÉ1llTlH

t(Oyn/1lfi,

/0Blřň,

BA}KílT,.h

F'blB4€IIl,1'

cnOYudT}l

pes - se psem
konec - bez konce
veš - vši
orel - orla
ves - na vsi
den * ve dne
den - dnes
pátek - pátku
loket - lokte
Sen _ ve snu

L



NoFd

dlOYNd

oÝTthl{h

N.ňA1.1TH

K'hNárSh.

pňt(d

d{^,kKo

ApoTrh,
}KAALH,h

Á,hcl(d

N§}t{hKd

dro\Íc,E

oíIÝhqí

Nň}KAd

K,hNA}Kí

pňq,E

d{/,ht{hN.h

ApOT}t(HNd

}l(A}t{Ad

Á.b,cT,h

npOcH!I1,1

E04lltIH

r.b,NÁlIH

IIíKň

níKň
poÁHlIu

§/lÁF,h

AOrN,h
YílúKň,

1.13íl,hN4TH

IIpOtxíN,h

EO}t{Ah

}KlNň

Títlrrll.h

nrqítllil

p§xAíN'lt

K^d}KHlTl.|

ÁO\rlllíBhN'lt
lTÝhl+H

H}KÁíNÁ

6) Jaký je původ palatallzovaných konsonantů (ě, ž, š, c, z, dz, št, žd,l', r' apod.) v staroslo-
věnských slovech?

/t-lÁqH'Fl,|,c/loY}f(HlTtll .Bpd}KhAd.npopo'{hcK,h,r'p'huu.NuKh.co!ÍtUHtIH.4-1,hNo}KhcÝIEo.oTpoqA.

slt'huryil.phlln.Aoycu,c,T,dphqh.n,huasu.crpdlllhx.x.clldphliú.lt,Lxd.coylllÁ.Bonlit.Boltkl ,

Bhch.c'hp/fitllTd.n^dqh.KÁn/í.l ./il'ltlttldtK.BH}[(Aň.Ko\lnhqt.cd,hnhqs.qn,h,n.x.§t}KdTH.

/tí}Kd'Ill,| . BOYPFz| .


