
Teď, když už znáte několik středověkých slov, kterými 
se mohli naši předci domlouvat nejen na bitevních polích, 

zvládnete následující kvíz „levou zadní“!
 Ta hurá do toho!

TEST ze staročeštiny

1. „Sšedák s rukú oděnú se povalil rejthara.“ Cože to kdo udělal?
a. Pytlák praštil myslivce holí.
b. Rytíř kopem přerazil druhému kost.
c. Hospodský povalil sud piva zvaného rejthar.
d. Účastník turnaje porazil jízdního vojáka. 

2. Když na tebe někdo zvolá: 
   „Tu nemáš proskoku žádného!“ Co ti říká?
a. To ti není nic platné.
b. Tady není místo k projití.
c. Na cestě nejsou překážky. 

3. „Batohem tu sketu 
skýšil.“ Cože to udělal?
a. Praštil lumpa pěstí.
b. Lapil zmiji do mošny. 
c. Kopem přerazil kost.
d. Udeřil koně byčem.

4. Dostane se ti nabídky: „Za skutky své 
dostaneš ručnicě!“ jak zareaguješ?
a. S díky odmítneš.
b. Zaraduješ se. 
c. Začneš prosit o milost.

5. Když někdo vypraví, že: „ Neb jež 
     s koně král jich zboden.“ Co to viděl?
a. Král na koni již projel.
b. Král byl koněm vyhozen ze sedla. 
c. Rytíř umí bojovat v sedle jako král.

6. Když se tebe někdo podívá a praví: "Sluneční 
     horkostí byla témě ohořalá." Co tím myslí?
a. Na slunečním světle uschnula. (květina) 
b. Jsi od sluníčka spálený. 
c. Jsi opálený.

7. Když na tebe někdo zvolá: „Stul  
     kabelku!“ Co uděláš?
a. Pozvedneš číši.
b. Podáš mu mošnu.
c. Vrátíš mu vak. (platí pro zloděje)
d. Zavřeš pusu.

Tak jak si 
vedete? 

Zkusíte i ty 
zbývající
otázky?



8. "Dosáhl jemu živého rohu." Když tohle někdo praví, co tím má na mysli?
a. Výplatu dostane v naturáliích. 
b. Jsou se mnou spokojeni (třeba ve škole nebo v práci)
c. Dokončili stavbu chléva.
d. Ťal do živého masa. 

9. „Túlař má na hleznu duhu.“ Kdo má co? 
a. Šikovný truhlář vyrobil truhlu. 
b. Včelař má na hlavě bodnutí. 
c. Člověk bez domova má na kotníku modřinu. 
 

10. „ Báby žvavé mluví u fortny.“ 
 Co že se to děje?
a. Hezké ženy mluví u kašny.
b. Drbny mluví u brány. 
c. Babky vášnivě povídají pod věží. 


