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Rozpoczynamy naszą przygodę z  lingua Latina, językiem starożytnych Rzymian. Mówi się czasem,
że łacina jest językiem martwym, bo dziś nie posługuje się nim żaden naród ani grupa etniczna, język nie
rozwija się w sposób naturalny. Jednak dla nauk przyrodniczych jest to atutem. Język, który się nie zmienia,
świetnie nadaje się do opisu świata przyrody, medycyny czy farmacji – mamy pewność, że nazwy zwierząt,
roślin, pojęcia anatomiczne nie nabiorą innego znaczenia. Dlatego terminologia łacińska, mimo ekspansji
języka angielskiego, nadal obowiązuje adeptów nauk przyrodniczych i  medycznych.  Z tych powodów w
naszej  szkole  wprowadzono  język  łaciński  jako  przedmiot  uzupełniający  w  klasach  z  rozszerzonym
programem nauczania przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. 

Mam nadzieję, że nauka języka łacińskiego przyniesie Wam nie tylko dużo pożytku, lecz także sporo
radości. Powodzenia!

Janina Wolsza

Alfabet łaciński

Alfabet łaciński składa się z 24 liter.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
 a  b  c  d  e  f  g  h  i k l  m  n  o p  q  r  s  t  u  v  x  y  z

Z  wymową  łacińską  jest  pewien  kłopot.  Ponieważ  z  oczywistych  powodów  nie  możemy  odtworzyć
wymowy rodzimych użytkowników języka łacińskiego – starożytnych  Rzymian,  dziś  każdy współczesny
naród wymawia łacinę zgodnie z właściwym sobie systemem fonetycznym. Współczesne badania naukowe
pozwoliły jednak ustalić wymowę jak najbardziej zbliżoną do wymowy starożytnych Rzymian  (tzw. Latina
restituta).  Z tym sposobem wymawiania możemy się spotkać na uniwersytetach i w ośrodkach naukowych.
W polskich szkołach dominuje jednak wymowa tradycyjna, to jest taka, jaką Polacy stosowali od początku
współistnienia łaciny z językiem polskim. Wymowa tradycyjna  jest już wpisana w naszą kulturę, brzmi
swojsko w uszach nawet tych Polaków, którzy nigdy nie uczyli się języka łacińskiego. Prosty przykład:
gdybyśmy używali  Latina restituta,  musielibyśmy czytać tytuł powieści Sienkiewicza:  Kło ładis, bo tak
mniej  więcej  powiedziałby  starożytny  Rzymianin.  Pozostańmy  zatem  przy  bliższej  polskiemu  uchu
wymowie: Kwo wadis?

Oprócz samogłosek i spółgłosek rozróżniamy dwugłoski (dyftongi), czyli połączenia dwóch samogłosek, 
które czytamy jako jedną długą samogłoskę:

– ae wymawiamy jak e;
– oe wymawiamy jak e;
– au wymawiamy jak w polskich wyrazach:  auto, Australia;
– eu wymawiamy jak w polskim Europa.

Zapamiętajmy jeszcze kilka zasad wymowy.

– c przed: e,i,y,ae,oe wymawiamy jak c, w pozostałych sytuacjach jak k
np.: cera, circus, caeremonia, coemetarium;

– i na początku wyrazu przed samogłoską i w środku wyrazu między samogłoskami 
wymawiamy jak j, np.: Iulia, Ianuarius, maior, 
– ngu wymawiamy jak: ngw, np. lingua, sanguis
– ph w słowach pochodzenia greckiego wymawiamy jak f, np.: philosophia
– qu wymawiamy jak kw (q występuje zawsze w połączeniu z u): quadratus, qualis
– rh wymawiamy jak r, np.: rhetor;
– s wymawiamy jak s, (a nie jak z) np.: rosa,
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– su wymawiamy jak sw, np.: suavis
– th wymawiamy jak t, np.: theatrum
– ti wymawiamy jak ti, (a nie cj) np.: lectio, recitatio
– v wymawiamy jak w np.: verbum, villa
– x wymawiamy jak ks np.: Xerxes, rex

Iloczas i akcent

Język łaciński dysponował iloczasem, czyli odróżniał samogłoski długie i krótkie. Ponieważ w 
języku polskim nie ma iloczasu, wydawcy podręczników czasem zaznaczają nad samogłoską jej długość 
(np. ă = krótkie a; ā = długie a). Dyftongi są zawsze długie. Akcent zależny jest od długości sylaby.

Sylaba jest długa, jeśli:
•zawiera długą samogłoskę, np.: natūra, medicīna, Eurōpa;
•jest sylabą zamkniętą (wówczas samogłoska stanowiąca ośrodek sylaby wydłuża się), np.: instrumentum, 
eventus.

Sylaba jest krótka, gdy jest otwarta i zawiera krótką samogłoskę, np.: medĭcus, philosŏphus.
Akcent w języku łacińskim, podobnie jak w polskim, pada na ogół na przedostatnią sylabę
( w wyrazach dwusylabowych jest to oczywiście sylaba pierwsza). W dłuższych wyrazach, jeśli sylaba 
przedostatnia jest krótka, akcent przesuwa się na sylabę trzecią od końca, np.: mathematĭcus, tabŭla, 
discipŭlus. Ze względu na akcent interesuje nas zatem jedynie iloczas przedostatniej sylaby i tylko jej 
iloczas będziemy zaznaczać. 

Latīne legĭmus 
Czytamy po łacinie

Ardŭa prima via est. Pierwsza droga jest stroma.
Medĭcus curat, natūra sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Nulla est medicīna sine lingua Latīna. Nie ma medycyny bez jezyka łacińskiego.
Natūram mutāre difficĭle est. Trudno jest zmienić naturę.
Aquĭla non capit muscas. Orzeł nie chwyta much. 
Salus aegroti suprema lex. Dobro chorego najwyższym prawem.
Festīna lente. Spiesz się powoli. (Oktawian August)
Medicīna soror philosophĭae. Medycyna siostrą filozofii.
Primum non nocēre. Po pierwsze – nie szkodzić. (Hipokrates)
Praesente medico nihil nocet. W obecności lekarza nic nie szkodzi.
Medĭce, cura te ipsum! Lekarzu, lecz się sam!
Per scientiam ad salutem aegroti. Przez wiedzę do zdrowia chorego.
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Przypadki i deklinacje

Casus Latini – przypadki łacińskie
Declinationes – deklinacje
W języku łacińskim występuje sześć przypadków:

Lp. Nazwa łacińska Pytania Odpowiednik polski Pytania
1. Nominativus quis?quid? mianownik kto? co?
2. Genetivus cuius? dopełniacz kogo? czego?

czyj?
3. Dativus cui? celownik komu? czemu?

dla kogo? dla czego?
4. Accusativus quem? quid? biernik kogo? co?
5. Ablativus (właściwy)

Ablativus instrumentalis
Ablativus locativus

quo? brak odpowiednika
narzędnik
miejscownik

od kogo? od czego?
kim? czym? /z kim? z czym?
o kim? o czym? 

6. Vocativus wołacz
 
Rzeczowniki łacińskie mogą odmieniać się według jednej z pięciu deklinacji. Przynależność rzeczownika 
do deklinacji rozpoznajemy po zakończeniach nominatiwu i genetiwu singularis (liczby pojedynczej), 
dlatego ucząc się nowego rzeczownika staramy się zapamiętać oba zakończenia. Słowniki podają obok 
nominatiwu zakończenie genetiwu np.: lingua,ae – język.
Zakończenia obu przypadków dla poszczególnych deklinacji są następujące:

Deklinacja I II III IV V
Nominativus –a –us,–er/–um różne –us/–u –es

Genetivus –ae –i –is –us –ei

Ćwiczenie:

Określ przynależność następujących rzeczowników do deklinacji:

planta,–ae roślina
audītus,–us słuch
homo, –ǐnis człowiek
res, –ei rzecz
medǐcus,–i lekarz
genu,–us kolano
corpus,–ŏris ciało
tussis, –is kaszel
venenum,–i trucizna
magister,–tri nauczyciel
radix,–ǐcis korzeń
annus,–i rok
manus,–us ręka
homo, –inis człowiek
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I deklinacja

Do I deklinacji należą rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego (feminina) zakończone w nominatiwie 
singularis na –a, w genetiwie singularis na –ae.  Grupę wyjątków stanowią rzeczowniki rodzaju męskiego 
(masculina), oznaczające mężczyzn np.: poeta,ae – poeta; agricola,–ae – rolnik, nauta,–ae – żeglarz, 
Persa,–ae – Pers.

Wzór odmiany

Przypadek SINGULARIS  – l.poj. PLURALIS  – l.mnoga 

Nominativus planta  medicata plantae medicatae
Genetivus plantae medicatae plantārum  medicatārum
Dativus plantae medicatae plantis medicatis
Accusativus plantam medicatam plantas medicatas
Ablativus plantā medicatā plantis medicatis
Vocativus planta medicata plantae medicatae

De puellā et  de rosā

Rosa planta est. Rosae forma pulchra est. Puer puellae amatae rosam rubram dat. Puella rosā gaudet et 
clamat: o,rosa, quam pulchra es! O,puella, tu quoque pulchra es – puer cogitat.

rosa,ae  f– róża
planta,ae  f – roślina
est – jest
forma,ae   f – kształt
pulchra –  piękna
puer, pueri m – chłopak
puella,ae f – dziewczyna
amata –  ukochana ,ulubiona
rubra – czerwona

dat – daje
gaudet – cieszy się
et – i
clamat – krzyczy, woła
quam – jak
es – jesteś
quoque – także 
cogitat – myśli

De plantis

Multae plantae in terra sunt. Familiae plantārum variae sunt. Nonnullas plantas in schola cognoscimus, 
sicut: Mentham piperitam, Matricariam chamomillam, Gentianam lutĕam. 
De plantis medicatis magistra nobis narrat. O, plantae medicatae, hominĭbus utĭles estis!

multae – liczne, wiele
in – w, na
terra,ae f – ziemia
sunt – są
familia,ae f – rodzina
varia – różna
nonnulla – niektóra
schola,ae f – szkoła
cognoscimus – poznajemy
sicut –tak,jak

Mentha piperita – mięta pieprzowa
Matricaria chamomilla – rumianek pospolity
Gentiana lutĕa – goryczka żółta
medicata – lecznicza
magistra,ae f – nauczycielka
nobis – nam
narrat – opowiada
hominǐbus – ludziom
utǐles – użyteczni, użyteczne
estis – jesteście
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Przykłady rzeczowników I deklinacji 

ala, –ae  f – skrzydło
aqua, –ae  f – woda
arteria, –ae f– tętnica
cauda, – ae f – ogon
cellula, – ae f – komórka
clavicula, –ae  f – obojczyk
costa, –ae f – żebro
fractura, –ae f  – złamanie

gutta, – ae f – kropla
herba, – ae  f – ziele, zioło 
lacrima, –ae f  łza
lingua, –ae f – język
silva, –ae f – las
spina, –ae f – grzebień, kolec
tela, –ae f –  tkanka
vena, –ae f – żyła

Koniugacja

Indicativus praesentis activi  (tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej),

imperativus praesentis activi  (tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej),

infinitivus praesentis activi  (bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej)

czasowników koniugacji I, II i IV oraz czasownika “esse” – być

W języku łacińskim występują cztery koniugacje. Przynależność czasowników do koniugacji  
rozpoznajemy po zakończeniu bezokolicznika (infinitivus praesentis activi). 

Temat czasowników koniugacji I, II i IV zakończony jest na długą samogłoskę, dlatego w odmianie tych
trzech koniugacji dostrzeżemy dużo podobieństw. Koniugacja III, o tematach najczęściej spółgłoskowych,
wymaga odrębnego omówienia.

Koniugacja I II III IV

Inf. praes. act. –āre –ēre –ěre –īre

Temat –ā –ē spółgłoska, ĭ,ŭ –ī

  
A teraz kilka niezbędnych pojęć gramatycznych:
infinitivus bezokolicznik
indicativus tryb oznajmujący
imperativus tryb rozkazujący
praesens (gen. praesentis) czas teraźniejszy (czasu teraźniejszego)
activum (gen. activi) strona czynna (strony czynnej)
passivum (gen.passivi) strona bierna (strony biernej)

Ćwiczenie:

Utwórz następujące nazwy gramatyczne:
1.tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej,
2.tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony biernej,
3.bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej,
4.tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej,
5.bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej.
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Odmiana czasowników koniugacji I, II i IV w inf., ind. i imperat. praesentis activi

Koniugacja I II IV
Infinitivus praes.act. ornāre

ozdabiać
vidēre

widzieć
audīre
słyszeć

Indicativus praes.act. 1. orno     1. ornāmus
2. ornas    2. ornātis
3. ornat    3. ornant

1. video    1. vidēmus
2. vides     2. vidētis
3. videt      3. vident

1. audio   1. audīmus
2. audis    2. audītis
3. audit    3. audiunt

Imperativus praes.act.
2 os. l.poj.
2 os.  l.mn.

orna!
ornāte!

vide!
vidēte!

audi!
audīte!

Zwróć uwagę zarówno na cechy wspólne odmian (zaznaczone końcówki), jak i na różnice:
—w kon. I w 1. osobie l.poj. „znika” samogłoska „a” z tematu; 
—w kon. IV w 3.osobie l.mnogiej pomiędzy tematem a końcówką pojawia się „u” (spójka).

Czasownik „esse” – być 

Inf. praes.act. esse

Ind.praes.act. 1.  sum             1.  sumus
2.  es                2.  estis
3.  est               3.  sunt

Imperat.praes.act
(rzadko używanyi)

2 os. l.poj.       es!
2 os. l.mn.       este!

Imperat. futuri activi
(częściej używany)

2 os. l.poj.       esto!
2 os. l.mn.       estote!

Ćwiczenie:
Odmień według podanych wzorów czasowniki: amāre – kochać,  habēre – mieć;  venīre – przychodzić.

De Vesta, Diana Minervaque

Graeci et Romani multas deas habent. Vesta, Diana, Minerva clarae deae sunt. Vesta familiārum patrōna est.
Diana in silvā habĭtat, nam silvae Dianam delectant. Diana sagittā feras necat. Minerva sapientiae dea est. 
Femĭnae et puellae deas orant et  rosārum corōnis aras ornant.

Graeci – Grecy
Romani – Rzymianie
dea, ae  – bogini
habeo, ēre – mieć
clara – sławna
patrōna, ae – patronka
silva,ae – las
delecto, –āre –  cieszyć
sagitta, ae – strzała

fera, ae – dzikie zwierzę
neco, –are – zabijać
sapientia,ae – mądrość
femĭna,ae – kobieta
oro, āre – mówić, prosić
ara,–ae – ołtarz
corona, –ae – wieniec
orno, –āre– ozdabiać
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Ćwiczenie:
Przetłumacz na język łaciński zdania:

1.Widzimy ołtarz bogini.
2.Diana jest patronką lasów.
3.Dziewczyny, proście patronkę rodzin!
4.Dziewczyna ozdabia ołtarz wieńcem róż.

Sententiae:

•Vivĕre est cogitare.  (M. Tullius Cicero)  –  Żyć to (znaczy) myśleć.

•Vivĕre militāre est  (L. Annaeus Seneca) –  Żyć to (znaczy) walczyć.

•Pecūnia non olet  (T. Flavius Vespasianus)  –  Pieniądz nie śmierdzi.

•Cogĭto, ergo sum  (Kartezjusz) –  Myślę, więc jestem.

Deklinacja II

Do deklinacji II należą rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego (masculina)  i nijakiego (neutra) , 
zakończone w gen. sing. na –i.  Są tu też wyjątki rodzaju żeńskiego – o nich później.
W nom. sing.  możliwe są zakończenia : –us, –er (rodzaj męski), i –um  (rodzaj  nijaki).

Wzory odmian

Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego zakończone w nom.sing. na  – us

Przypadek SINGULARIS  – l.poj. PLURALIS  – l.mnoga 

Nominativus  medicus doctus  medici docti
Genetivus  medici docti  medicōrum doctōrum
Dativus  medico docto  medicis doctis
Accusativus  medicum doctum  medicos doctos
Ablativus  medico docto  medicis doctis
Vocativus  medice docte  medici docti

Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego zakończone w nom.sing. na  – er.

Przypadek SINGULARIS  – l.poj. PLURALIS  – l.mnoga 

Nominativus  puer aeger  pueri aegri
Genetivus  pueri aegri  puerōrum aegrōrum
Dativus  puero aegro  pueris aegris
Accusativus  puerum  aegrum  pueros aegros
Ablativus  puero aegro  pueris aegris
Vocativus  puer aeger  pueri aegri
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Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju nijakiego zakończone w nom.sing. na  – um.

Przypadek SINGULARIS  – l.poj. PLURALIS  – l.mnoga 

Nominativus  remedium bonum  remedia bona
Genetivus  remedii boni  remediōrum bonōrum
Dativus  remedio bono  remediis bonis
Accusativus  remedium bonum  remedia bona
Ablativus  remedio bono  remediis bonis
Vocativus  remedium bonum  remedia bona

Słówka:
medicus, – i – lekarz
doctus, – a, – um – uczony, –a ,–e
puer, pueri – chłopiec

aeger, aegra, aegrum – chory,–a,–e
remedium, i – środek leczniczy
bonus,–a,–um – dobry,–a,–e

Zapamiętaj:

Rodzaj nijaki (nie tylko w II deklinacji) ma zawsze jednakowe zakończenie w nominatiwie, accusatiwie i 
vocatiwie. W liczbie mnogiej (pluralis) jest to zawsze zakończenie –a. 
Na nasz użytek nazywamy to zasadą 1,4,6.

Przykłady rzeczowników II deklinacji 
•acidum, i  n  – kwas
•cranium, –i n – czaszka
•folium, –i  n – liść
•morbus, –i  m – choroba

◦morbus acutus – choroba ostra 
◦morbus chronicus – choroba przewlekła
◦morbus epidemicus – choroba epidemiczna
◦morbus infectiosus – choroba zakaźna

•oculus, –i m – oko
•pilus, i m – włos
•bulbus, –i m – opuszka, cebulka, gałka

◦bulbus oculi – gałka oczna
◦bulbus pili – cebulka włosa

•ventriculus, i  m – żołądek, komora
◦ventriculus cordis – komora serca

Quo? – dokąd?                                                        Ubi? – gdzie?

Na pytanie o ruch odpowiada accusativus   /na pytanie o miejsce odpowiada ablativus

in silvam vado – idę do lasu in silva sum – jestem w lesie
in scholam venimus – przychodzimy do szkoły in schola discimus – uczymy się w szkole
in oppidum properamus– spieszymy do miasta in oppido habito – mieszkam w mieście
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Publius aeger est

Publius, domĭni Romani filius, cum amīco in silva et in campo ambŭlat. Forte amīcus Publii ocŭlum sagittā 
vulnĕrat. Servi puĕrum misĕrum cito in villam portant. Publii  parentes deos et deas orant. Amici Publii 
vitae timent. Sed mox medĭcus clarus in villam intrat. Domĭnus: “Medĭce ”– inquit – “ filium meum sanāre 
potes. Nam fama tua magna est”. Medĭcus Publii ocŭlum curat. Laetus domĭnus medĭco pecūniam magnam 
dat. Tota familia deis gratias agit, nam Publius salvus est. 

dominus, –i – pan
Romanus,–a, –um – rzymski
filius, –i – syn
cum ( z abl.) – z, razem z
amicus, –i – przyjaciel
in  – do, na, w 
campus, –i – pole, plac
ambulo, –are – spacerować
forte – przypadkiem
oculus, – i – oko
vulnero, – are – ranić
servus, – i – niewolnik
miser, –era,– erum – biedny, nieszczęśliwy
cito – szybko
villa, –ae – dwór wiejski
porto, – are – nieść
parentes, um (III dekl.) – rodzice
vita, ae – życie

timeo, – ere – bać się
mox – wkrótce
intro, – are – wchodzić
inquit – rzecze, powiada
meus, – a, –um – mój
sano, – are – uzdrowi
possum, posse – móc (potes – możesz)
nam – bowiem, bo
fama, – ae – sława
tuus, tua, tuum – twój
magnus, –a, –um – wielki
curo, – are – leczyć
laetus, – a – um – wesoły, radosny
pecunia, –ae – pieniądze
totus, – a, –um – cały
gratias agĕre  – dziękować
salvus, – a, – um –  ocalony

De remediis

Bacterĭa et Zoophaginĕae multos morbos evŏcant. Adversus morbos medĭci remedia varia adhĭbent. 
Antibiotĭca, sulfonamīda, remedia antipyretĭca, hypnotĭca, sedatīva, diuretĭca, purgatīva aegrotis saepe salūti
sunt. Multa remedia e plantis medicatis praeparantur, velut: guttae, pilŭlae, tabulettae, extracta, infūsa, 
decocta, tinctūrae, unguenta, linimenta ceteraque. Sed medicis sententia antiqua nota est: Contra vim mortis
non est medicamen in hortis.

Bacterium,–i  – pałeczka, 
laseczka, bakteria
Zoophagineae,–arum – (pl.) – 
wirusy chorobotwórcze
evoco, –are – wywoływać
morbus, –i – choroba
adversus (z acc.) – przeciw
varius,–a,–um – różny
adhibeo,–ere –  użyć, zastosować
antibioticum, –i – antybiotyk
sulfonamida –orum  (pl.) – 
sulfonamidy
antipyreticus,–a,–um – 
przeciwgorączkowy

hypnoticus, –a,–um – nasenny
sedativus,–a,–um – uspokajający
diureticus, –a,–um – moczopędny
purgativus,–a,–um – 
przeczyszczający
saepe – często 
aegrotus, – i – chory, pacjent
saluti esse – przynosić ratunek
praeparantur  (passivum)– są 
przygotowywane 
velut – tak,jak
gutta, –ae  – kropla
pilula,ae – pigułka
tabuletta,–ae – tabletka

extractum,–i – wyciąg
infusum, i – napar
decoctum, i – wywar
tinctura,–ae – nalewka
unguentum,–i – maść
linimentum,–i – mazidło
ceteraque – i inne
sed – lecz
notus,– a, um – znany
contra  ( z acc.) – przeciwko
vis (acc. vim)  – siła
mors, mortis – śmierć
medicamen, –inis – lekarstwo
hortus, –i – ogród 
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Osobliwości odmiany deklinacji I i II.

Poznaliśmy regularną odmianę rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II. Czas na wyjątki, ponieważ 
–  jak mawiali starożytni Rzymianie –  nulla regula sine exceptione. 
I tak:

•W deklinacji I są rzeczowniki rodzaju męskiego, oznaczające mężczyzn (najczęściej są to nazwy zawodów
i narodowości). Jeśli chcemy dodać do nich przymiotnik, musimy pamiętać, że musi on być rodzaju 
męskiego, czyli należeć do deklinacji II, np.:

agricola impiger – zapobiegliwy rolnik
nauta peritus –  doświadczony żeglarz
poeta clarus –  sławny poeta
pirata saevus –  srogi pirat
scriba  doctus – uczony pisarz
Belga alienus – obcy Belg

•W deklinacji II zdarzają się rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Niektóre z nich oznaczają drzewa lub nazwy 
geograficzne („drzewa, kraje, wyspy, miasta mają rodzaj jak niewiasta”).  Towarzyszące tym rzeczownikom
przymiotniki są deklinacji I, np.:

pinus alta  – wysoka sosna
populus magna –  wielka topola
ficus pulchra –  piękny figowiec
Corinthus clara – sławny Korynt
alvus plena  –  pełny brzuch
humus arida – sucha ziemia

•Rodzaju nijakiego, mimo zakończenia „–us” są : virus, –i – jad, trucizna, pelagus, –i –  morze.

•Wyjątkami są też rzeczowniki pochodzenia greckiego, często występujące w nazewnictwie medycznym.
•W deklinacji I są to rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w nom.sing. na –e, w gen.sing.

na –es, oraz rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w nom.sing. na –as lub –es, w 
gen.sinng. na –ae. Charakterystycznym dla tej odmiany jest zakończenie acc.sing. na –en.

Wzór odmiany
femininum

Singularis Pluralis
N. raphe – szew raphae
G. raphes rapharum
D. raphae raphis

Acc. raphen raphas
Abl. raphe (a) raphis
V. raphe raphae
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masculinum
Singularis Pluralis

N. diabetes – cukrzyca diabetae
G. diabetae diabetarum
D. diabetae diabetis

Acc. diabeten diabetas
Abl. diabeta diabetis
V. diabete diabetae

Inne przykłady:
•acne, –es  f – trądzik,
•systŏle, –es  f  – skurcz (serca); 
•diastŏle, –es  f  – rozkurcz (serca).

Pochodzenia greckiego są w II deklinacji rzeczowniki rodzaju żeńskiego (feminina), zakończone na –us, –
er, np.:

•methodus, –i   f – metoda; 
•diameter, –tri   f – średnica;
•atomus, – i  f – atom;

oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego (neutra) zakończone w nom.sing. na –on (zakończenie –on powtarza się
w acc.sing. i voc.sing.) Mogą one także występować w zlatynizowanej formie z zakończeniem –um, np.: 

•sceleton, – i (sceletum, –i) n  – szkielet; 
•organon–i (organum–i )  n – narząd.

Wzór odmiany:

Singularis Pluralis
N. sceleton sceleta
G. sceleti sceletorum
D. sceleto sceletis
Acc. sceleton sceleta
Abl. sceleto sceletis
V. sceleton sceleta

Ćwiczenie. 
Dodaj odpowiednie zakończenia przymiotników, kierując się rodzajem, przypadkiem i liczbą 
rzeczowników:
1.pirata antiqu.....     starożytny pirat
2.agricolae perit......   doświadczonemu rolnikowi
3.in alvo plen....... w pełnym brzuchu
4.humum arid.......  suchą ziemię
5.pinorum alt.......... wysokich sosen
6.acne  acut........  ostry trądzik
7.methodus mal....  zła metoda
8.virus morbifer..... wirus chorobotwórczy
9.organon  accessori....  narząd pomocnniczy
10.diabetes mellit..... moczówka cukrzycowa, cukrzyca
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Złożenia z czasownikiem „esse”.
Indicativus praesentis, imperfecti, futuri activi

Czasownik posiłkowy „esse” tworzy następujące złożenia:

•absum, abesse – być nieobecnym, być oddalonym

•adsum, adesse – być obecnym

•desum, deesse – brakować, być nieobecnym

•insum, inesse – być w czymś

•intersum, interesse – brać udział, uczestniczyć

•obsum, obesse – szkodzić

•praesum , praeesse – stać na czele, przewodzić

•possum, posse – móc

•prosum, prodesse  – pomagać

W złożeniach odmienia się tylko czasownik posiłkowy, przedrostek pozostaje bez zmian. Czasowniki 
possum i prosum  mają drobne zmiany w przedrostkach (patrz: tabelka).

Tabelka podaje odmianę czasownika  esse i złożeń:
•w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi),
•przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi),
•przyszłym (indicativus futuri activi).

Indicativus praesentis activi

esse adesse posse prodesse
1. sum    1. sumus
2. es       2. estis
3. est      3. sunt

adsum       adsumus
ades          adestis
adest         adsunt

possum    possumus
potes        potestis
potest       possunt

prosum     prosumus
prodes       prodestis
prodest      prosunt

Indicativus imperfecti activi

esse adesse posse prodesse
1.eram    1. eramus
2. eras     2. eratis
3. erat     3. erant

aderam     aderamus
aderas       aderatis
aderat       aderant 

poteram      poteramus
poteras       poteratis
poterat        poterant

proderam    proderamus
proderas      proderatis
proderat      proderant

Indicativus futuri activi

esse adesse posse prodesse
1.ero       1. erimus
2. eris     2. eritis
3. erit      3. erunt

adero      aderimus
aderis     aderitis
aderit      aderunt 

potero     poterimus
poteris     poteritis
poterit     poterunt

prodero     proderimus
proderis    proderitis
proderit    proderunt
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Quintus scholam frequentat

Quintus novem annos natus est.  Una cum amicis scholam frequentat.  In schola multi  pueri adsunt,  sed
puellae absunt.  In scholis Romanis puellae desunt, nam puellae domi manent. Quintus cum amicis non
solum discit, sed etiam multos ludos excogitat. Pueris saepe Publius, puer magnus et laetus,  praeest. Sed
hodie pueri maesti sunt, nam Publius in schola abest. 
„Fortasse Publius aeger est“ – Quintus cogitat. „Itaque amicum visitare et ei prodesse possum“.

novem – dziewięć
annus,i – rok
… annos natus esse – mieć … lat
una – razem
schola, ae – szkoła
frequento,–are – uczęszczać
domi – w domu
maneo, – ere  – pozostać
non solum ….. sed etiam – nie tylko... lecz także
disco, ere –uczyć się (III kon.)

ludus,i – zabawa
excogito,–are – wymyślać
saepe – często
laetus, a, um – wesoły
hodie – dzisiaj
maestus, a, um – smutny
fortasse – może
itaque – przeto, zatem
visito, –are – odwiedzać
ei – jemu, mu (dat.)

Sententiae

Frustra vivit, qui nemini prodest. Na próżno żyje ten, kto nikomu nie pomaga.

Aut prodesse volunt aut delectare poetae (Horatius, Ars poetica) 
Poeci chcą przynosić pożytek lub przyjemność.

Non omnia possumus omnes. (Vergilius) Nie wszystko możemy wszyscy.

Qui potest mortem metuens esse non miser? Kto bojąc się śmierci może być szczęśliwy?

Ćwiczenie:

Przetłumacz na łacinę, zachowując czas gramatyczny:

1.mogą …………………………………………………

2.pomagacie …………………………………………………

3.byliśmy nieobecni …………………………………………………

4.weźmiesz udział …………………………………………………

5.szkodziłeś …………………………………………………

6.pomagał …………………………………………………

7.będę obecny …………………………………………………

8.mogliśmy …………………………………………………

9.będziesz …………………………………………………

10.szkodzi …………………………………………………

11.pomoże …………………………………………………

12.będziesz mógł …………………………………………………
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Dativus possessivus

Dativus possessivus – celownik dzierżawczy

Posiadanie można wyrazić w łacinie na dwa sposoby:

•za pomocą czasownika „habeo, –ere”

•częściej: za pomocą konstrukcji, składającej się z datiwu osoby posiadającej i czasownika „esse” (dativus 
possessivus) np.:

Rosis spinae sunt. Róże mają kolce.

Medico multa medicamenta sunt. Lekarz ma dużo lekarstw.

Pueris bonis multi amici sunt. Dobrzy chłopcy mają wielu przyjaciół.

Populis antiquis multi dei erant. Starożytne narody miały wielu bogów.

Opulentis dominis Romanis multi servi erant. Bogaci panowie rzymscy mieli wielu 

niewolników.

De scriba beato

Scriba antiquus vitam suam laudat. „Ego scriba eram. Scribārum vita beata est. Agricolārum et nautārum et
poetārum vita non tam beata est. Agricolae humum arĭdam arant. In pulchrārum ficōrum umbrā raro sedēre
possunt. Numquam otium eis est.  Nautae ad longinquam Aegyptum navĭgant et adversus saevos piratas
saepe pugnant. Multae lauri poetis claris non desunt, sed poetae non semper clari sunt. Ego domĭni mei
negotiis intersum. Pecunia mihi semper est.”

laudo, – are – chwalić
vita,–ae  – życie
beatus, –a, –um – szczęśliwy
tam – tak
humus, – i  f – ziemia, gleba
aridus, –a, – um – suchy, wyschły
aro, –are – orać
ficus, – i –  figa
umbra, – ae – cień
raro – rzadko
sedeo, – ere – siedzieć
numquam – nigdy

otium, – i – odpoczynek, wolny czas
eis – dat. „im“
longinquus, –a, –um – odległy
navigo, –are – żeglować
adversus – z acc. – przeciwko
saevus,–a,–um – srogi, straszny
saepe – często
pugno, – are – walczyć
laurus, – i – wawrzyn
clarus, –a, –um – sławny
negotium, – i – praca, obowiązek
mihi – dat. – „mi”

Ćwiczenie:

Wyraź tę samą myśl za pomocą konstrukcji dativus possessivus:

1.Pueri boni multos amicos habent.

…………………………………………………………………………………………

2.Pharmacopola medicamenta varia habet.

…………………………………………………………………………………………
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3.Domini Romani multos servos habent.

…………………………………………………………………………………………

4.Puer aegrotus medicamenta varia habet.

…………………………………………………………………………………………

5.Medicus bonus pecuniam magnam habet.

…………………………………………………………………………………………

6.Agricolae antiqui magnos agros habent.

…………………………………………………………………………………………

Zaimki osobowe

(Pronomina personalia)

Nom. ego – ja tu – ty nos – my vos – wy
Gen. mei tui nostri – nas vestri – was

nostrum  – z nas vestrum – z was
Dat. mihi tibi nobis vobis
Acc. me te nos vos
Abl. me te nobis vobis

mecum – ze mną tecum –
z tobą

nobiscum –
z nami

vobiscum – z wami

Ćwiczenie:

Przetłumacz na język łaciński:

1.ja i ty ……………………………………

2.my i wy …………………………………...

3.ja z tobą …………………………………..

4.my z wami …………………………………..

5.my dla was (dat.)  …………………………………..

6.ty dla mnie …………………………………..

7.kto z was (quis – kto) …………………………………..

8.nikt z nas (nemo – nikt) …………………………………..
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Zaimki dzierżawcze 
(pronomina possessiva) 

meus, –a, –um –  mój, moja, –e
tuus, –a, –um – twój, twoje, –e
noster, nostra, nostrum, – nasz, –a, –e
vester, vestra, vestrum – wasz, –a, –e

Zaimki dzierżawcze odmieniają się według deklinacji II (masculinum i neutrum) i I (femininum).

Ćwiczenia:

1.Przetłumacz na język łaciński, zmień szyk  (najpierw rzeczownik, potem  zaimek):

a)nasze życie (szyk: życie nasze) ……………………………………………

b)ja i moja rodzina ……………………………………………

c)wy i wasza szkoła ……………………………………………

d)my i nasz nauczyciel ……………………………………………

e)ja, ty i nasz przyjaciel ……………………………………………

f)rodzina naszych przyjaciół ……………………………………………

g)cień  mojego nauczyciela ……………………………………………

h)historia twojego życia ……………………………………………

i)lekarz waszego syna ……………………………………………

j)obowiązek twojego lekarza ……………………………………………

2.Zamień na konstrukcję dativus possessivus.

a)Multos amicos habemus.

………………………………………………………………………………………

b)Villam pulchram habetis.

………………………………………………………………………………………

c)Multa negotia habes.

………………………………………………………………………………………

d)Magnam pecuniam non habeo.

………………………………………………………………………………………
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Passivum
Strona bierna

Indicativus praesentis passivi czasowników koniugacji I, II i IV
Stronę bierną (passivum) tworzymy przez dodanie do tematu czasownika specjalnych końcówek. W czasie
teraźniejszym (indicativus praesentis passivi) w 1. osobie dodajemy jeszcze samogłoskę „o”. W koniugacji
IV, w 3. osobie liczby mnogiej, występuje spójka  „u”, znana nam już ze strony czynnej.

Końcówki strony biernej

1.    –(o) r 1.   –mur
2.    –ris 2.   –mini
3.   –tur 3.   –ntur

Przykładowa odmiana czasowników koniugacji I,II i IV
 w stronie biernej czasu teraźniejszego (indicativus praesentis passivi)

I II IV
1. laudor         1.  laudamur
2. laudaris       2. laudamini
3. laudatur       3. laudantur

1. videor       1. videmur
2. videris      2. videmini
3. videtur     3. videntur

1. audior       1. audimur
2. audiris      2. audimini
3. auditur      3. audiuntur

Infinitivus praesentis passisvi ma końcówkę – ri:

laudari
być chwalonym

videri
być widzianym

audiri
być słuchanym

Zamiana strony czynnej na bierną

Scriba      vitam            laudat.
(nom.)  (accusativus) (activum)

Vita       a scriba        laudatur.
(nom.)   (a, ab + ablativus)   (passivum)

Przy rzeczownikach oznaczających istoty ożywione dodajemy przyimek  ab  (przed samogłoskami) lub  a
(przed  spółgłoskami),  który  łączy  się  z  ablatiwem.  Przy  rzeczownikach  nieożywionych  jest  to  sam
ablativus, np.:  

Ficus magna campum ornat. (activum)
Campus fico magna ornatur. (passivum)

Musculi sceleton movent. (activum)
Sceleton musculis movetur. (passivum)

(musculus, –i – mięsień; moveo, –ere – ruszać, poruszać)
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Ćwiczenia:
Zamień na stronę bierną zdania:

1.Agricolae humum aridam arant.

…............................................................................................................................

2.Rosae puellam ornant.

…............................................................................................................................

3.Medici remedia varia adhibent.

…............................................................................................................................

4.Pharmacopŏlae guttas praepărant.

…............................................................................................................................

5.Pueri multos ludos excogĭtant.

…............................................................................................................................

6.Scriba beatus vitam laudat.

…............................................................................................................................

7.Lauri pulchrae agrum ornant.

…............................................................................................................................

8.Medicus linguam aegroti spectat.

…............................................................................................................................

9.Familia medico pecuniam magnam dat.

…............................................................................................................................

Sententiae:

•Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Czasy się zmieniają i my zmieniamy się w nich.

•Principiis obsta, sero medicina paratur.
Przeciwdziałaj początkom (choroby), (zbyt) późno jest przygotowane lekarstwo.

•Memoria minuitur, nisi exercetur.
Pamięć zmniejsza się, jeśli się jej nie ćwiczy.
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III koniugacja

Indicativus praesentis activi et passivi czasowników koniugacji III

Do III koniugacji należą czasowniki o temacie zakończonym na spółgłoskę. Infinitivus praesentis activi ma 
zakończenie – ĕre ( z krótkim „e”). W III koniugacji znajduje się też grupa czasowników o temacie 
zakończonym na ĭ i ŭ. Również te czasowniki mają w inf. praes.act. zakończenie – ĕre. 

                 Por.: disco, – ĕre –  uczyć się; lego,  – ĕre– czytać; 
facio, – ĕre–  robić; capio, – ĕre–  chwytać;
metuo, – ĕre– bać się.

W odmianie czasowników koniugacji III pomiędzy tematem a końcówkami występują spójki: i, e, u.

Indicativus praesentis activi Indicativus praesentis passivi

1.  leg–o 1.  cap–ĭ–o 1.  leg–o–r
2.  leg–i–s 2.  cap–i–s 2.  leg–ě–ris
3.  leg–i–t 3.  cap–i–t 3.  leg–ĭ–tur
1.  leg–ĭ–mus 1.  cap–ĭ–mus 1.  leg–ĭ–mur
2.  leg–ĭ–tis 2.  cap–ĭ–tis 2.  leg–ĭ–mini
3.  leg–u–nt 3.  cap–ĭ–u–nt 3.  leg–u–ntur

Infinitivus praesentis activi Infinitivus praesentis passivi

leg–ě–re cap–ě–re leg–i

Imperativus praesentis activi

2.sing.  leg–e! 2.sing.  cap–e!

2.plur.  leg–ĭ–te! 2.plur.  cap–ĭ–te!

In schola Romana

In schola Romana discipuli legere et scribere discunt. Magister discipulos legere et scribere docet. Pueri in
tabulis eas sententias scribunt, quas magister e libro recitat. Magister discipulis imperat: “tabulas et stilos
sumite et sententiam scribite:  Non scholae, sed vitae discimus.” Deinde pueri aliam sententiam scribunt:
Quidquid discis,  tibi  discis. Tunc magister dicit:  “Tabulas vestras mihi reddite!” Pueri  magistro tabulas
reddunt. Magister sententias legit, menda corrigit, pueros ignavos reprehendit, pueros bonos – laudat. 

discipulus, i – uczeń
lego, –ere – czytać
scribo, –ere – pisać
disco, –ere – uczyć się
doceo, –ere – uczyć (kogoś)
tabula, ae – tablica, tabliczka
eas... quas – te… które
e (ex) z abl. – z
liber, libri – książka

recito, –are – czytać głośno
impero, –are – rozkazywać
stilus, i – rylec
sumo, –ere – wziąć
vita, –ae – życie
deinde – następnie, potem
alius, a, ud – inny
tibi (dat.) – tobie
tunc – wtedy, potem

dico, –ere – mówić
vester, vestra, vestrum – wasz
mihi (dat.) – mi, mnie
reddo,  ere – oddać
mendum,  i – błąd
corrigo, –ere – poprawiać
ignavus, a, um – leniwy
reprehendo, –ere – ganić
laudo,–are –  chwalić
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Ćwiczenie:
Zamień na stronę bierną zdania.

1.Discipuli menda corrigunt.

………………………………………………………………………………………….

2.Magister puerum ignavum reprehendit.

………………………………………………………………………………………….

3.Discipulus stilum sumit.

………………………………………………………………………………………….

4.In schola pueri sententias pulchras scribunt.

………………………………………………………………………………………….

5.Puer sententias Romanorum antiquorum legit.

………………………………………………………………………………………….

6.Pueri magistro tabulas reddunt.

………………………………………………………………………………………….

Sententiae:

Disce, sed a doctis disce! Ucz się, lecz ucz się od uczonych.
Disce aut discede! Ucz się albo odejdź!
Scribere scribendo, dicendo dicere discis. Pisać uczysz się pisaniem,
 mówić – mówieniem.

Deklinacja III 

Typ spółgłoskowy

Do III deklinacji należą rzeczowniki wszystkich trzech rodzajów (masculinum, femininum, 
neutrum), zakończone w gen. sing. na –is. 
Temat rzeczownika rozpoznajemy po odrzuceniu końcówki –is od gen. sing.
W nom. sing. rzeczowniki mają bardzo różnorodne zakończenia. Ucząc się nowych rzeczowników 
III deklinacji, staramy się zapamiętać nominativus i genetivus singularis oraz rodzaj rzeczownika.
Przykłady rzeczowników III deklinacji:

pater, patris m – ojciec
canis, canis m – pies
lex, legis f – prawo

radix, radĭcis f – korzeń 
corpus , corpŏris n – ciało
genus, geněris n – rodzaj
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Wzór odmiany

SINGULARIS

masculinum, femininum neutrum
Nominativus  pater                 lex  corpus
Genetivus  patris                legis  corpŏris
Dativus  patri                  legi  corpŏri
Accusativus  patrem              legem  corpus      (1,4,6!)
Ablativus  patre                 lege  corpŏre
Vocativus  pater                 lex  corpus
PLURALIS

masculinum, femininum neutrum
Nominativus  patres                leges  corpŏra
Genetivus  patrum              legum  corpŏrum
Dativus  patrĭbus            legĭbus  corporĭbus
Accusativus  patres                leges  corpŏra
Ablativus  patrĭbus            legĭbus  corporĭbus
Vocativus  patres                leges  corpŏra

Powyższy wzór odmiany nazywamy typem spółgłoskowym III deklinacji. Odmieniają się według 
niego:

•rzeczowniki nierównozgłoskowe (imparisyllaba) zakończone w temacie na jedną spółgłoskę,
 np.: nom. ho–mo, gen. ho–mi–nis (m) – człowiek;

       nom. ar–bor,  gen. ar–bo–ris (f) – drzewo
       nom. ver,   gen. ve–ris (n) – wiosna

•niektóre rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllaba) – „rodzina z pieskiem”:

◦pater, patris  (m) – ojciec

◦mater, matris (f) – matka

◦frater, fratris (m) – brat

◦senex, senis (m) – starzec

◦iuvenis, iuvenis (m) – młodzieniec 

◦vates, vatis (m) – wieszcz 

◦canis, canis (m) –  pies

Ćwiczenia:

1.Odmień w singularis i pluralis:

a)arbor alta .................................................................
b)homo doctus .................................................................
c)corpus sanum .................................................................
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2.Przetłumacz na język łaciński, zachowując przypadek gramatyczny:

a)dobra matka ...............................................................................

b)dobrej matce ...............................................................................

c) dobrych matek ...............................................................................

d) z dobrymi matkami ...............................................................................

e)zdrowe ciało ...............................................................................

f)w zdrowym ciele ...............................................................................

g) zdrowe ciała ...............................................................................

h)zdrowych ciał ...............................................................................

bonus, –a, –um – dobry 
sanus, –a, –um – zdrowy

3.Kierując się końcówką przymiotnika, wstaw rzeczownik w tym samym przypadku i nazwij ten 

przypadek:

canis cani malo dat. sing.
canis malorum

malos
malis
malum

frater aegro
aegrum
aegris
aegros

genus humanum
humani
humanorum
humana

lex durae
durā
duram
duris

Sententiae:

Dura lex, sed lex. Twarde prawo, ale prawo.
O tempora, o mores! (Cicero) O czasy, o obyczaje! (= Co za czasy…)
Quot homines, tot sententiae. Ilu ludzi, tyle zdań.  (= poglądów, myśli)
Quot capita, tot sententiae.  Ile głów, tyle zdań.
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durus, –a, –um  – twardy
lex, legis  f –  prawo
tempus, –oris  n – czas

mos, moris  m–  obyczaj
caput, – itis  n–  głowa

De ranarum rege

Aliquando ranae a Iove regem postulant. Deorum pater truncum in paludem praecipitat et dicit:
“Ecce rex vester.” Ranae regem timent et diu sub aqua latent. Tandem ex aqua se emergere incipiunt
et regi suo appropinquant. Sed rex immobilis est. Ita igitur inter se dicunt: “ Talis rex nobis non
placet, qui ab omnibus deridetur”. Itaque novum regem a Iove postulant. Tum Iuppiter ciconiam
mittit, quae ex eo tempore ranis praeest.

aliquando – kiedyś
rana, –ae – żaba
Iuppiter, Iovis – Jowisz
rex, regis m  – król
postulo, – are – żądać, domagać się
truncus, –i – pień
palus, –udis  f – bagno
praecipito, – are – strącić, zepchnąć
ecce – oto
timeo, –ere – bać się
diu – długo
 sub ( z abl.) – pod
lateo, – ere – ukrywać się
tandem – wreszcie
emergere se – wynurzać się

incipio, – ere – zaczynać
appropinquo, – are – zbliżać się
immobilis – nieruchomy
ita – tak
inter ( z acc.) – między
talis – taki
placeo, – ere – podobać się
nobis (dat.) – nam
omnis, – e – wszystek
derideo, – ere – wyśmiewać
itaque – przeto, zatem
ciconia, – ae – bocian
mitto, ere – posyłać 
qui, quae, quod – który, która, które
ex eo tempore – od tego czasu

III deklinacja

Rzeczowniki typu samogłoskowego

Typ samogłoskowy III deklinacji różni się od typu spółgłoskowego tylko kilkoma 
przypadkami:

Przypadek Typ 
spółgłoskowy

Typ 
samogłoskowy

abl. sing. – e – i

nom, acc, voc.  plur. 
neutri   (1, 4, 6)

– a –ia

gen. plur. –um –ium
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Do typu samogłoskowego III deklinacji należą:

•rzeczowniki rodzaju nijakiego (neutra) o zakończeniach w nom. sing.:
–e, –al., –ar

          np.: mare, –is – morze,  rete, – is – sieć
animal, –alis – zwierzę
exemplar, –aris – przykład

Singularis Pluralis
Nom. mare (animal, exemplar) maria,( animalia, exemplaria)
Gen. maris (animalis, exemplaris) marium, (animalium, exemplarium)
Dat. mari (animali, exemplari) maribus (animalibus, exemplaribus)
Acc. mare (animal, exemplar) maria,( animalia, exemplaria)
Abl. mari (animali, exemplari) maribus (animalibus, exemplaribus)
Voc. mare (animal, exemplar) maria,( animalia, exemplaria)

•niektóre rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllba), rodzaju żeńskiego (feminina), zakończone w 
nom. sing. na –is.

W acc. sing. mają one zakończenie – im.

Są wśród nich rzeczowniki pochodzenia greckiego, należące do słownictwa medycznego:

dosis, –is f – dawka
basis, –is f – podstawa
sepsis, – is f – zakażenie
diagnosis, –is f – rozpoznanie
prognosis, –is f –  rokowanie
sclerosis, – is f – stwardnienie

paralysis, – is  f – porażenie
metastasis, – is f – przerzut
narcosis, –is  f – uśpienie
neurosis, – is f – nerwica
necrosis, –is f – martwica
anamnesis, –is f –przypomnienie

Tak samo odmienia się kilka rzeczowników pochodzenia łacińskiego:

tussis, –is f  – kaszel, 
sitis, –is f – pragnienie
febris, –is f – gorączka
tuberculosis, –is f – gruźlica
turris, –is f – wieża
securis, –is f – siekiera.

Singularis Pluralis
Nom. diagnosis diagnoses
Gen. diagnosis diagnosium
Dat. diagnosi diagnosibus
Acc. diagnosim diagnoses
Abl. diagnosi diagnosibus
Voc. diagnosis diagnoses
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Ćwiczenia:

1.Odmień w singularis i pluralis:
a) mare altum
b) animal parvum
c) dosis magna
d) prognosis bona

2.Uzupełnij  brakujące końcówki:
a) de exemplar........   bono
b) tuss…..     longam
c) curatio febr……    rheumaticae
d) mores  animal………  maritimorum  (morskich)
e)in turr…...  alta
f)in dos…….  magnis
g)de sit…..   magna
h)exemplaria diagnosi …..   bonarum

3.W czytance o bogu Neptunie uzupełnij brakujące końcówki:

De Neptuno deo

Neptunus mar...... deus est. In alto mar...  habitat. Neptunus animal……. maritima,
vent…..  maritimos, undas regit. Aliquando deus mar......  undas vehementer movet.
Atrum caelum etiam perit.....  nautas terret. Venti nautarum ret......  et valid…  naves
delent.  Tum nautae Neptun......   orant et  deo irat........  animal.....  tenera immolant.
Neptunus mar...  turgidum placat. Sol rursus nautis adest et venti benign…. navium
vela inflant.
altus, –a, –um – wysoki, głęboki
habito, –are – mieszkać
maritimus, –a, um – morski
rego, –ere – rządzić, kierować (z acc.)
ventus, – i – wiatr
unda, – ae – fala
vehementer – gwałtownie
moveo, – ere – poruszać
ater, atra, atrum – ciemny, czarny
caelum, – i – niebo
terreo, – ere – straszyć, przestraszać
rete, –is – n  – sieć
validus, –a, –um – silny

navis, –is  f – okręt
deleo – ere – niszczyć
oro, –are – prosić, upraszać
iratus, –a, –um – zdenerwowany, gniewny
tener, –era, –erum – delikatny, młody
immolo, – are – zabić na ofiarę, ofiarować
turgidus, –a, um – wzburzony
placo, – are – uspokoić
sol, solis m – słońce
rursus – znowu
benignus, –a, –um – dobrotliwy, przyjazny
velum, – i – żagiel
inflo, – are – wydymać, dmuchać, nadymać
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Deklinacja III

 Typ mieszany

Do typu mieszanego III deklinacji należą:

•rzeczowniki nierównozgłoskowe (imparisyllaba), zakończone w temacie na dwie spółgłoski; np.:  
pars, partis   f część
mens, mentis   f myśl
mors, mortis   f śmierć
urbs, urbis  f miasto
dens, dentis  m ząb
pons, pontis  m most
fons, fontis m źródło
mons, montis m góra
cor, cordis n serce
os, ossis  n kość

•rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllaba), zakończone w nom. sing. na –es lub –is; np.: 
fames, –is  f głód
nubes, –is f chmura
civis, –is m, f obywatel (–ka)
navis, –is f okręt
avis, –is f ptak
vulpes, – is f lis
auris, –is f ucho
testis, – is m świadek
finis, – is m koniec

Odmiana typu mieszanego różni się od typu spółgłoskowego 
tylko gen. pluralis zakończonym na –ium

Wzór odmiany

SINGULARIS
masculinum, femininum neutrum

Nominativus dens                     pars cor
Genetivus dentis                   partis cordis
Dativus denti                    parti cordi
Accusativus dentem                partem cor      (1,4,6 !)
Ablativus dente                   parte corde
Vocativus dens                    pars cor
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PLURALIS
masculinum, femininum neutrum

Nominativus dentes                partes corda
Genetivus dentium             partium cordium
Dativus dentibus            partibus cordibus
Accusativus dentes                partes corda
Ablativus dentibus            partibus cordibus
Vocativus dentes                partes corda

De leone et vulpe

Leo,  bestiarum rex,  senectute  confectus  in  spelunca  iacet.  Multae  bestiae  ad  regem aegrotum
adveniunt. Leo omnes bestias capit et devorat. Speluncae leonis etiam vulpes appropinquat et regem
salutat, sed cauta procul stat. “Veni ad me – leo dicit – veni”. “Non possum – vulpes respondet –
vestigia me terrent. Video enim vestigia intrantium, vestigia excedentium non video”.

 

leo, leonis m – lew
bestia, ae – dzikie zwierzę
senectus, – utis  f – starość
confectus – wyczerpany (dosł: wykończony)
spelunca, – ae – jaskinia
iaceo, – ere – leżeć
advenio, – ire – przybyć
capio, – ere – chwytać
devoro, – are – pożerać
etiam – także
vulpes, – is f – lis 
cautus, – a, – um – ostrożny
procul – z daleka

respondeo, –ere  – odpowiadać
vestigium, – i – ślad
terreo, – ere – straszyć, odstraszać
enim – bowiem
intrans, – ntis – wchodzący
excedens, –ntis – wychodzący

Sententia:
Leonem mortuum etiam catuli mordent.  
Zdechłego lwa nawet szczenięta kąsają.

Przymiotniki III deklinacji 

Przymiotniki III deklinacji dzielą się na trzy grupy:

1.   Przymiotniki o trzech zakończeniach w nom. sing.:
M F  N
–er –is –e

          celeber                       celebris         celebre         
          sławny           sławna         sławne

W słowniku ten przymiotnik jest zapisany tak: celeber, bris, e

2.    Przymiotniki o dwóch zakończeniach w nom. sing.:
 M  F  N
–is –is –e

          brevis                         brevis         breve   
          krótki          krótka        krótkie

Zapis w słowniku: brevis, –e
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3.   Przymiotniki o jednym zakończeniu w nom. sing. dla wszystkich trzech rodzajów:
M  F  N
–x –x –x

          felix            felix            felix
     szczęśliwy      szczęśliwa                    szczęśliwe

 –ns –ns –ns
          sapiens         sapiens         sapiens
          mądry             mądra         mądre
 
Przy tych przymiotnikach słowniki podają w nawiasie genetivus singularis: felix, –icis; 
 sapiens, –ntis.

Przykłady przymiotników III deklinacji:

–er,  is, e 
celer, eris, e  szybki
saluber, bris, e zdrowy, zdrowotny
acer, cris, e ostry

–is, e
gravis, e ciężki
mineralis, e mineralny
vegetabilis, e roślinny

–x
simplex, –icis prosty, pojedynczy

–ns
recens, –ntis świeży
vehemens, – ntis gwałtowny
Clemens, – ntis łagodny, delikatny

Przymiotniki III deklinacji odmieniają się według typu samogłoskowego

Odmiana przymiotników III deklinacji (zakończenia)
przypadek M F N M F N
Nom. –er

–is
–x
–ns

–is
–is
–x
–ns

–e
–e
–x
–ns

–es –es –ia

Gen. –is –is –is –ium –ium –ium
Dat. –i –i –i –ibus –ibus –ibus
Acc. –em –em –e

–x
–ns

–es –es –ia

Abl. –i –i –i –ibus –ibus –ibus
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Ćwiczenia:
Odmień w singularis i pluralis:
medicus celeber, 
aqua mineralis,
remedium vegetabile.

SINGULARIS PLURALIS
NOM. medicus celeber
GEN.
DAT.
ACC.
ABL.
VOC.

SINGULARIS PLURALIS
NOM. aqua mineralis
GEN.
DAT.
ACC.
ABL.
VOC.

SINGULARIS PLURALIS
NOM. remedium vegetabile
GEN.
DAT.
ACC.
ABL.
VOC.

Przetłumacz:

1.lek prosty …………………………………………………….……..

2.leki proste …………………………………………………….…..…

3.leków prostych …………………………………………………….…..…

4.woda mineralna ………………………………………………….….….…

5.wodę mineralną ………………………………………………….….….…

6.w wodzie mineralnej ……………………………..………………………….…

7.wody mineralne ……………………………………………………..….…

8.ciężka choroba ………………………………………………………...…

9.ciężkich chorobach ………………………………………………………...…

10.historia ciężkich chorób ………………………………………………………...…
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„Contra vim mortis non est medicamen in hortis”

Homines aegroti remedia varia, ut remedia vegetabilia, remedia animalia, remedia chimica adhibent. Multis 
aegrotis etiam aquae minerales ad valetudinem pervenire prosunt. Aquae minerales sales minerales habent, 
qui organismo humano necessarii sunt. Etiam multae plantae medicatae sales minerales continent, exempli 
causā: Salvia officinālis, Symphytum officināle, Equisētum arvense, Iunipĕrus communis aliaeque. Sed non 
omnes morbi sanabĭles sunt. Morbi graves, ut carcinōma, encephalītis saepe insanabĭles sunt. Multi homines
studiis dediti curationem efficācem morborum gravium invenire cupiunt.

vegetabilis, e – roślinny
animalis, e – zwierzęcy
chimicus, a, um – chemiczny
adhibeo, –ere – zażywać, stosować
valetudo,  inis – dobry stan zdrowia, zdrowie
pervenio, – ire – przejść
sal, salis m – sól
necessarius, a, um – niezbędny, konieczny
contineo, –ere – zawierać
exempli causā – na przykład
Salvia officinālis – szałwia lecznicza

Symphytum officināle – żywokost lekarski
Equisētum arvense – skrzyp polny
Iunipĕrus communis – jałowiec pospolity
sanabilis, e – uleczalny
insanabilis, e – nieuleczalny
carcinōma, atis  n – nowotwór, rak
encephalītis, itidis f – zapalenie mózgu
homo studiis deditus – naukowiec
effĭcax, acis – skuteczny
invenio, – ire – znaleźć, wynaleźć, 
cupio, ĕre – pragnąć, chcieć

Zapamiętaj:

Przyrostek:  – oma, gen.–omatis tworzy w nomenklaturze medycznej nazwę nowotworu, np.:
sarcoma, –atis n – mięsak; melanoma, –atis n – czerniak; fibroma, –atis n – włókniak.

Przyrostek:  – itis, gen.–itidis tworzy nazwę stanu zapalnego, np. gastritis, –itidis f – zapalenie żołądka, 
nieżyt żołądka;  tonsillitis, –itidis f – zapalenie migdałków; sinusitis, –itidis f – zapalenie zatoki.

De amicitia

Aliquando duo amici iter per montes faciunt. Tum subito ursum appropinquantem vident. Alter ex amicis
celeriter  arborem  ascendit,  alter  certam  mortem  ante  oculos  habet.  Tum  in  mentem  ei  venit:  “Ursus
mortuorum corpora non attingit”. Itaque humi recumbit et spiritum continet. Ursus iuveni appropinquat,
corpus eius temptat, denique discedit, iuvenem intactum relinquit. Tum alter ex arbore descendit et amicum
per iocum interrogat: ”Quid ursus tibi in aurem dixit?” Amicus respondet: “Pulchram sententiam cognovi: 

Amicus certus in r(e) incerta cernitur”.

aliquando – kiedyś, niegdyś
duo, duae, duo – dwaj, dwie, dwoje
iter, itineris n – droga, podróż
iter facere  – odbywać drogę, wędrować
mons, montis m – góra
subito – nagle
ursus, i   niedźwiedź
alter …. alter –  jeden….. drugi
celeriter – szybko
arbor, oris  f – drzewo
arborem ascendere – wejść na drzewo
ex arbore descendere – zejść z drzewa
certus, a, um – pewny

incertus, a, um  – niepewny
attingo, –ere – dotykać
humus, i – ziemia (humi – na ziemi)
recumbo, –ere – położyć się
spiritus, us (IV dekl.) – oddech
contineo, –ere – trzymać w granicach, tu: wstrzymać
tempto, –are – dotykać
denique – wreszcie, w końcu
discedo, –ere – odchodzić
intactus, a, um – nietknięty
relinquo, –ere – pozostawić, opuścić
iocus, i – żart, dowcip
dixit – 3 os. czasu przeszłego perfectum od:
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dico, –ere – mówić
cognovi  –  1  os.  czasu  przeszłego  perfectum  od:
cognosco, –ere – poznać

res, rei f – rzecz
cerno, –ere – dostrzec, zauważyć

De erinaceo et vipĕra

Erinacěus  hieme  viperam rogat:  „Accǐpe  me,  o  vipĕra  bona,  in  cavernam tuam,  frigǒre  enim vexor”.
Obtempěrat vipěra erinacěi precǐbus et eum domum suam immittit. Sed mox saepe erinacěi spinis pungǐtur.
Itaque dicit: “relinque domum meam, nam et mihi et tibi nimis parva est”. Erinacěus respondet: “ Mihi
placet caverna ea, tu autem, si tibi non placet, alio demigra”. Et vipěra cogǐtur domo sua ceděre. 

erinaceus, i – jeż
hiems, hiemis – zima
vipera, ae – żmija
rogo, –are – prosić, pytać
accipio, –ere – przyjąć
caverna, ae – jama
frigus, oris n – chłód, zimno
vexo, –are – nękać, gnębić
obtempero, –are – być posłusznym, słuchać
prex, precis f – prośba
eum  (acc.) – go
domum suam – do swojego domu
immitto, –ere – wpuszczać

sed – lecz
mox – wkrótce
spina, ae – kolec
pungo, –ere – kłuć
relinquo, –ere – opuścić, pozostawić
nimis – zbyt
mihi, tibi (dat.) – mnie, tobie, dla mnie, dla ciebie
placeo, –ere – podobać się
si – jeśli
alio – gdzie indziej
demigro, –are – wywędrować
cogo, –ere – zmusić
cedo,–ere – ustępować

Deklinacja IV

Do IV deklinacji należą rzeczowniki o temacie zakończonym na „u”:
•rodzaju męskiego zakończone w nom. sing. na –us, w gen. sing. na –us;
•rodzaju nijakiego zakończone w nom. sing. na –u, w gen. sing. na –us.

SINGULARIS PLURALIS

Nominativus sensus   zmysł cornu   róg sensus

Genetivus sensus cornus sensǔum

Dativus sensǔi cornu sensĭbus

Accusativus sensum cornu sensus

Ablativus sensu cornu sensĭbus

Vocativus sensus cornu sensus

Najważniejsze wyjątki rodzaju żeńskiego (feminina):
• manus, us f ręka
• domus, us f dom
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Manǔum laudatio
(Cicero, De natura deorum, II, 150)

Quam aptas quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit! Digitorum enim contractio
facilis facilisque porrectio ob molles commissuras et articulos nullo in motu difficultatem habet. Itaque ad
pingendum, ad formandum, ad secandum apta est  manus motione digitorum. Manus apta est  ad cultus
agrorum constructionesque domuum, ad tegumenta corporum vel texta vel suta omnemque fabricam aeris et
ferri; ex quo intellegitur nos manibus omnia efficere, ut tecti, ut vestiti, ut sani esse possimus, ut urbes et
domos habeamus.

quam – jak
aptus, a, um – odpowiedni, stosowny
ministra, ae – pomocnica, sługa
dedit – dał(a) – perfectum od: dare
digitus, – i– palec
enim – bowiem
contractio, onis – ściągnięcie
porrectio, onis – wyciągnięcie
facilis, e – łatwy
ob z acc. –  z powodu
mollis, e – miękki
commissura, ae – złączenie, spojenie
articulus, i – staw (anat.)
nullus, a, um – żaden
motus, – us – ruch
difficultas, atis f – trudność
pingo, – ere – malować
ad pingendum – do malowania
formo, –are – kształtować
seco, –are – ciąć

motio, onis   f – ruch, poruszanie się
cultus, –us – uprawa
constructio, onis – budowa
tegumentum, i – okrycie, osłona, ochrona
texo, –ere – tkać
textus, a, um –utkany
suo, ere – szyć
sutus, a, um – uszyty
fabrica, ae – warsztat, budowa, tworzenie
aes, aeris n – spiż, brąz
ferrum, i – żelazo
ex quo – z tego
intellegitur nos efficere omnia – 
rozumie się, że (my) wytwarzamy wszystko
tego, –ere – nakryć
tectus, a, um – nakryty
vestio, –ire – odziewać
vestitus,a ,um – odziany
ut..... possimus – abyśmy mogli
ut..... habeamus – abyśmy mieli

Deklinacja V

Do deklinacji V należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego (feminina),
zakończone w nom. sing  na –es, w gen. sing. na –ei np.: 

•res, rei –  rzecz

•fides, fidei – wiara, wierność

•spes, spei – nadzieja

•facies, faciei – powierzchnia, twarz

Wyjątkami rodzaju męskiego (masculina) są:

•dies, diei  m – dzień,

•meridies, meridiei m – południe.

Rzeczownik  dies  może być też rodzaju  żeńskiego –  wtedy,  kiedy oznacza termin,  określoną datę,  np.:
quarta die –  w czwartym dniu,  hodierna die –  w dniu dzisiejszym,  dies composita –  umówiony dzień.
Dlatego też: Prima (dies) Aprilis.
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Singularis Pluralis
Nom. res res
Gen. rei rerum
Dat. rei rebus
Acc. rem res
Abl. re rebus
Voc. res res

De re publica Romana

Res publica Romana multos scriptores claros, imperatores magnos habet. Rei publicae temporibus multi
cives Romani virtute, fide, constantia celebres sunt. Romani in re militari excellent. Titus Livius et Publius
Cornelius Tacitus, rerum gestarum scriptores, multa de re publica tradunt. Cives Romani in rebus adversis
fortes  et  in rebus secundis  non ignavi rem publicam amant et  pro re  publica vitam ponere parati  sunt.
Romani non solum rem publicam, sed etiam res domesticas ac familiares bonis legibus instituunt.

rei publicae temporibus – w czasach rzeczpospolitej
civis,–is m – obywatel
virtus, –utis f – dzielność, męstwo, zaleta, cnota
constantia, ae – stałość
excello, –ere – wyróżniać się, odznaczać się
trado, –ere – przekazywać

fortis, e – dzielny
vitam ponere – oddać życie
paratus, a, um – gotowy
non solum .... sed etiam – nie tylko ..... lecz także
instituo, ere – urządzać, uporządkować

Złożenia:

• res adversae –  niepowodzenia, nieszczęście

• res secundae – pomyślność, szczęście 

• res publica – państwo, rzeczpospolita

• res publicae – sprawy państwowe

• res militaris – wojskowość

• res familiares – majątek

• res gestae – dzieje, historia

• res divinae – religia
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Powtórzenie systemu deklinacji łacińskiej

Zakończyliśmy poznawanie deklinacji łacińskich – czas na syntezę i powtórzenie.

Zakończenia deklinacji

SINGULARIS

Deklinacja I II III IV V
Rodzaj F M / N M, F/ N M / N F

Części mowy
rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik rzeczownik

Nominativus a us, er/  um różne us/ u es
Genetivus  ae i is us ei
Dativus  ae o i ui/  u ei

Accusativus  am um/ um em/ =Nom. um/ u em
Ablativus a o e (i) u e
Vocativus a e, er/ um =Nom. us/ u es

PLURALIS

Deklinacja I II III IV V
Rodzaj F M  / N M, F/ N M / N F

Części mowy
rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik rzeczownik

Nominativus ae i  /  a es/  a (ia) us/ ua es
Genetivus arum orum um (ium) uum erum
Dativus is is ibus ibus ebus

Accusativus as os /  a es/ a (ia) us/   ua es
Ablativus is is ibus ibus ebus
Vocativus ae i  /  a es/ a (ia) us/   ua es

Uwaga:
W nawiasach zaznaczono formy typu samogłoskowego III deklinacji, forma podkreślona oznacza 
zakończenie charakterystyczne dla typu mieszanego III deklinacji.

Zwróć uwagę na symetryczny układ rodzaju gramatycznego: w deklinacji  I i V – rodzaj żeński, w II i IV 
– rodzaj męski i nijaki, w deklinacji III – wszystkie trzy rodzaje.

Przypomnijmy zasady wspólne dla wszystkich deklinacji:

• vocativus jest zakończony tak samo, jak nominativus,

• (wyjątek: deklinacja II, rodzaj męski, zakończenie –us w nom., w voc. –e);, 

• rodzaj nijaki ma to samo zakończenie w nom, acc.,voc. („zasada 1, 4, 6”). W pluralis jest to zawsze 
zakończenie –a;

• w pluralis dativus i ablativus mają te same zakończenia;

• ablativus singularis deklinacji I, II, IV i V wskazuje temat ( dekl. I–a, dekl II – o, dekl. IV– u , 
dek. V –e).
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Făbula de cicāda et formīca 

Cicādae quotannis totam aestatem canunt, quamquam aliae bestiae, ut formīca, semper cibum quaerunt. Ubi
hiems adest, ceteris bestiis cibus non deest, cicādas tamen fames vexat. 
Aliquando hieme cicāda ad  formīcam vicinam properat et: “Ad te venio” – inquit – “quod magnam copiam
cibi custodis. Praebe mihi parvam copiam cibi,  nam fame vexor”. Formīca vicinam interrogat:  “Cur tu
aestate non ut alia animalia cibum quaesivisti?” Cicāda respondet: “Aestate semper cecini; omnia animalia
vocem meam libenter audiverunt. Tu quoque cantum meum audivisti et vox mea tibi placuit.”
Sed frustra cicāda formīcam orat, animus fomīcae durus manet. “Merito” – inquit – “nunc puniris, nam
aestate verba mea non audivisti, cum te ad laborem monui. Audi nunc sententiam notam: Sine labore non
erit panis in ore”.

cicada, –ae – świerszcz
formica, –ae – mrówka 
quotannis – corocznie
aestas, atis f – lato
totus, a, um – cały
cano, –ere – śpiewać
quamquam – chociaż
cibus, i – pożywienie
quaero, –ere – szukać
hiems, hiemis f – zima
vicina, ae – sąsiadka
vexo, –are – gnębić, nękać
copia, ae – zapas
custodio, –ire – strzec, przechowywać
praebeo, –ere – dostarczać, użyczać
quaesivisti – 2. os. sing. perfectum od: quaero

cecini – 1. os. sing. perefctum od: cano
audiverunt – 3 os. plur. perfectum od: audio
cantus, us m – śpiew
audivisti – 2. os. sing. perefctum
vox, vocis f – głos
placeo, ere placui – podobać się
placuit – 3 os. sing. perfectum
oro, –are – prosić, upraszać
maneo, –ere – zostać, pozostać
merito – słusznie
punio, –ire – karać, ukarać
moneo, –ere, monui – upominać
labor, oris m – praca
notus, –a, –um – znany
panis, is m – chleb
os, oris n – usta

Ablativus temporis

Rzeczowniki oznaczające czas, odpowiadając na pytanie kiedy? występują w ablatiwie bez przyimka. Jest
to ablativus temporis – ablatiwus czasu, np:

•temporibus antiquis – w czasach starożytnych, 

•die – w dniu, 

•mense – w miesiącu, 

•Anno Domini – w Roku Pańskim

•aestate – w lecie, latem, hieme – w zimie, zimą

Ćwiczenia:

1.Odmień w singularis i pluralis: 
a) hiems (hiemis) longa
b) cantus (cantu) pulcher
c) cicada (–ae) tristis (tristis, e – smutny)
d) labor (–oris) durus
2.Uzupełnij zakończenia:
Cicada ad vicin...... venit. Vicina cicad...... formica est. Cicada fam...... vexatur, nam cib...... copiam non 
habet. Quamquam formica cida...... voc...... libenter audit, tamen  cib...... ei (jej) non dat. Formica cicadae 
cant...... laborem non putat.
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Uwaga:
Czasownik puto, –are – uważać kogoś 
(coś) za kogoś (coś) łączy się 
z podwójnym accusatiwem 
(accusativus duplex).



Koniugacja

Indicativus imperfecti

Imperfectum jest czasem przeszłym niedokonanym. Jego cechą jest cząstka „ba”, która wchodzi między
temat a końcówkę czasownika. W koniugacji III i IV we wszystkich osobach cecha „ba” poprzedzona jest
samogłoską „e”.

Wzór odmiany

Indicativus imperfecti activi

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III Koniugacja IV esse posse –móc

1. cura–ba–m
2. cura–ba–s
3. cura–ba–t

1. vide–ba–m
2. vide–ba–s
3. vide–ba–t

1. scrib–e–ba–m 
2. scrib–e–ba–s
3. scrib–e–ba–t

1.audi–e–ba–m
2.audi–e–ba–s
3.audi–e–ba–t

1.eram
2.eras
3.erat

1. poteram
2. poteras
3. poterat

1. cura–ba–mus
2. cura–ba–tis
3. cura–ba–nt

1. vide–ba–mus
2. vide–ba–tis
3. vide–ba–nt

1. scrib–e–ba–mus
2. scrib–e–ba–tis
3. scrib–e–ba–nt

1.audi–e–ba–mus
2.audi–e–ba–tis
3.audi–e–ba–nt

1.eramus
2.eratis
3.erant

1. poteramus
2. poteratis
3. poterant

 
Indicativus imperfecti passivi

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III Koniugacja IV

1. cura–ba–r
2. cura–ba–ris
3. cura–ba–tur

1. vide–ba–r
2. vide–ba–ris
3. vide–ba–tur

1. scrib–e–ba–r 
2. scrib–e–ba–ris
3. scrib–e–ba–tur

1.audi–e–ba–r
2.audi–e–ba–ris
3.audi–e–ba–tur

1. cura–ba–mur
2. cura–ba–mini
3. cura–ba–ntur

1. vide–ba–mur
2. vide–ba–mini
3. vide–ba–ntur

1. scrib–e–ba–mur
2. scrib–e–ba–mini
3. scrib–e–ba–ntur

1.audi–e–ba–mur
2.audi–e–ba–mini
3.audi–e–ba–ntur

Aesculapius deus aegros sanabat

Asesculapius, medicorum deus, in Graecia colebatur et multa templa dei ibi inveniebantur. Clarum 
Aesculapii templum in oppido Epidauro erat.
Multi aegri ad Aesculapii templum adveniebant. In dei templo dormiebant. In somnis deus eis apparebat et 
medicinam demonstrabat. Aegri postridie somnia sua medicis narrabant. Tum medici medicamenta idonea 
adhibere poterant et aegri salutem recipiebant.
Sanati advenae in muro templi Aesculapii tabulas cum nominibus morborum atque cum medicina adversus 
morbos ponebant. Ita deo gratias agebant.
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colo, –ere – czcić, szanować,
invenio, –ire – znaleźć, spotkać
oppidum, i – miasto
advenio, –ire – przybywać
dormio, –ire – spać
somnium, i – sen, marzenie senne
appareo, –ere – pojawiać się
medicina, ae – też: lekarstwo, lek
demonstro, –are – pokazywać
postridie – nazajutrz
idoneus, a, um – odpowiedni, stosowny
adhibeo, –ere– stosować, używać
possum, posse – móc

salus, utis f – zdrowie, dobro, ocalenie
recipio, –ere – otrzymać ponownie, odzyskać
sanatus, a, um – uzdrowiony
advena, –ae – przybysz
murus, i – mur
tabula, ae – tablica, tabliczka
nomen, –inis n – imię, nazwa
atque = et
adversus z acc. – przeciw, przeciwko
pono, –ere – kłaść
ita – tak
gratias agere – dziękować

Ćwiczenie:
Zamień zdania w activum na passivum, a w passivum na activum.

1.  Graeci Aesculapium, medicorum deum, colebant. (Aesculapius, –i – Eskulap)

………………………………………………………………………………………  

2.  Aegri in somnis deum Aesculapium videbant.

................................................................................................................................

3.  Medicamenta idonea a deo monstrabantur.

................................................................................................................................

4.  Medici medicamenta idonea adhibebant.

................................................................................................................................

5.  Multae tabulae a sanatis hominibus in muris ponebantur.

................................................................................................................................
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Indicativus futuri I

Futurum I  (primum)   – czas przyszły, tworzy formy inaczej dla koniugacji I i II, inaczej dla III i IV. W 
koniugacjach I i II cechą czasu jest –b–, w konigacjach III i IV – w pierwszej osobie l. poj. –a, w 
pozostałych osobach – ē.

Wzór odmiany

Indicativus futuri activi

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III Koniugacja IV esse posse –móc

1. cura–b– o
2. cura–b–i–s
3. cura–b–i–t

1. cura–b–ĭ–mus
2. cura–b–ĭ–tis
3. cura–b–u–nt

1. vide–b–o
2. vide–b–i–s
3. vide–b–i–t

1. vide–b–ĭ –mus
2. vide–b–ĭ–tis
3. vide–b–u–nt

1. scrib–a–m 
2. scrib–e–s
3. scrib–e–t

1. scrib–ē–mus
2. scrib–ē–tis
3. scrib–e–nt

1. audi–a–m
2. audi–e–s
3. audi–e– t

1. audi–ē–mus
2. audi–ē–tis
3. audi–e–nt

1. ero
2. eris
3. erit

1. erĭmus
2. erĭtis
3. erunt

1. potero
2. poteris
3. poterit

1. poterĭmus
2. poterĭtis
3. poterunt

Indicativus futuri passivi

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III Koniugacja IV

1. cura–b–o–r
2. cura–b–ĕ–ris
3. cura–b–ĭ–tur

1. cura–b–ĭ–mur
2. cura–b–ĭ–mini
3. cura–b–u–ntur

1. vide–b–o–r
2. vide–b–ě–ris
3. vide–b–ĭ–tur

1. vide–b–ĭ–mur
2. vide–b–ĭ–mini
3. vide–b–u–ntur

1. scrib–a–r 
2. scrib–ē–ris
3. scrib–ē–tur

1. scrib–ē–mur
2. scrib–ē–mini
3. scrib–e–ntur

1. audi–a–r
2. audi–ē–ris
3. audi–ē–tur

1. audi–ē–mur
2. audi–ē–mini
3. audi–e–ntur

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, 
Tempora si fuerint nubila, solus eris.

(P.Ovidius Naso) 

donec – dopóki
sospes, –itis – szczęśliwy, pomyślny
si – jeśli
fuerint – czas przyszły futurum II (exactum) od esse
nubilus, a, um – chmurny, ponury, nieprzychylny
solus, a, um – sam jeden, samotny

Publius Ovidius Naso (Owidiusz) – (43 p.n.e. – 18 n.e.) rzymski poeta z czasów Oktawiana Augusta, autor m. in. Sztuki 
kochania (Ars amandi)  i poematu Metamorfozy,  w młodości bardzo popularny, w 8 r. n.e. skazany przez Augusta na 
wygnanie do Tomi (dzis. Konstanca w Rumunii).

XXXIX



De autumno

Iam autumnus est. Aeolus, ventorum deus, ventos frigidos  in terram eicit. Atrum caelum puerorum ludis
obest. Campi iam deserti sunt. Platanis, quercibus, aliisque arboribus folia desunt. In villarum hortis rosas
pulchras videre non possumus. Per iucundas silvas iam non ambulamus.
Sed cum ver aderit, nova arborum folia spectabimus. Flores pulchri, ut: violae, convallariae, narcissi, tulipae
oculos nostros delectabunt. In campis  liberorum laetorum voces rursum audiemus. Agricolae et hortulani
multa negotia habebunt. In pratis montanis agni teneri plantas virides carpent. Venti placidi in agris flabunt.
Omnes felices erimus.

iam – już
autumnus, –i m – jesień
ventus, –i m– wiatr
frigidus, –a, –um – zimny, chłodny
eicio, –ere – wyrzucać, wypędzać
ater, atra, atrum – czarny
caelum, – i n – niebo
campus, – i m  – pole, plac
desertus, –a, –um – opuszczony, pusty
platanus, i f – platan
quercus, –us  f– dąb
alius, alia, aliud – inny
arbor, –oris  f – drzewo
folium, –i n – liść
iucundus, –a, –um – przyjemny
ambulo,– are – spacerować
ver, veris n– wiosna

flos, floris  m – kwiat
viola, –ae f – fiołek
convallaria, –ae f – konwalia
narcissus, –i m – narcyz
tulipa, – ae f – tulipan
vox, vocis f – głos
hortulanus, –i m– ogrodnik
pratum, – i n – łąka
montanus, – a, – um – górski
agnus, –i m – baranek, jagnię
tener, – era, –erum – delikatny, młody
viridis, –e – zielony
carpo, –ere – skubać, zrywać
placidus, –a, –um – łagodny, spokojny
flo, –are – wiać, dmuchać
omnis, –e – wszystek, cały

Sententia:
Una hirundo non facit ver. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Ćwiczenia
1. Określ formy czasownika (tryb, czas, strona, osoba, liczba)

Czasownik Tryb Czas Strona Osoba Liczba
scribunt indicativus praesentis activi 3. (persona) pluralis

1. ambulabimus
2. dormiebant
3. poneris
4. agam
5. deerat
6. carpe
7. adhibebatur
8. poteris
9. spectari
10. audimini
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2. W miejsce kropek wstaw brakującą formę czasownika, tak, aby obok siebie były formy tej samej osoby i 
strony w: imperfectum, praesens, futurum I.

Np.: visitabam visito visitabo

…………………. demontras ……………….....……..

dormiebant ………………. ……………….....……..

…………………. adhibetur ……………….....……..

erat ………………. ……………….....……..

…………………. colitur ……………….....……..

spectabaris ………………. ……………….....……..

…………………. prosum ……………….....……..

…………………. carpunt ……………….....……..

delecabam ………………. ……………….....……..

3. Poszukaj „czarnej owcy”, czyli formy, która nie pasuje do pozostałych, i uzasadnij swój wybór:

Np.: scribis, erit, habebis, videbunt, colet (scribis – praesens, reszta – futurum)

a) adveniebant, dormiebam, erant, turbat, poteram

b) videbo, bibis, adhibebit, poterimus, veniam

c) vide, audi, scribi, dormi, disce

d) laudant, colunt, habent, scribent, monstrant

4. Obok formy czasownika: video, – ere  utwórz analogiczną formę czasownika:
colo, –ere:

1. videbant
2. videte
3. videbit
4. videntur
5. videbo
6. videmur
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5. W podanych poniżej sentencjach zamień czas praesens na imperfectum:

a) Medicus curat, natura sanat.

.................................................................................................................

b) Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. 

…………………………………………………………………………..

c) Lex retro nono agit.

…………………………………………………………………………….

d) Frustra vivit, qui nemini prodest.

…………………………………………………………………………….

e) Omnia mea mecum porto.

......................................................................................................................

6. W poniższych sentencjach zamień czas praesens na futurum:

a) Cogito, ergo sum.

.........................................................................................................................

b) Verba docent, exempla trahunt.

………………………………………………………………………………...

c) Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

………………………………………………………………………………….

d) Nemo mortem effugere potest.

……………………………………………………………………………………………

e) Ex fructu arbor cognoscitur.

…………………………………………………………………………………………….

f) Tantum scimus, quantum memoria tenemus.

………………………………………………………………………………………………
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Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki mogą występować w trzech stopniach:

•w stopniu równym  gradus positivus
•w stopniu wyższym gradus comparativus
•w stopniu najwyższym gradus superlativus

Gradus positivus
Przymiotniki łacińskie mogą należeć do deklinacji I i II  lub do deklinacji III. Przypomnijmy:

1. w deklinacji I i II rozróżniamy dwie grupy zakończeń:

M
–us

F
–a

N
–um

longus     długi longa       długa longum      długie
–er –a –um

pulcher
piękny

pulchra        piękna pulchrum    piękne

miser
nieszczęśliwy

misera
nieszczęśliwa

miserum
nieszczęśliwe

2. w deklinacji III występują trzy grupy zakończeń:

M
–er

F
–is

N
–e

celeber      sławny celebris      sławna celebre    sławne
celer         szybki celeris      szybka celere     szybkie

M, F
–is

N
–e

gravis        ciężki, ciężka grave   ciężkie
M, F, N  

x (+gen.), ns (+gen.)
simplex (–icis)   prosty, 

sapiens (–ntis)   mądry, rozumny

Stopniowane regularne
Gradus comparativus

Stopień wyższy (gradus comparativus) tworzymy przez dodanie końcówek –ior, –ior, –ius do tematu 
przymiotnika, otrzymanego po odcięciu końcówki gen. sing.: –i lub –is.

Przymiotnik Gen.sing. Comparativus

masculinum  – ior femininum – ior neutrum – ius

longus, – a, –um longi longior longior longius

pulcher, –chra, –chrum pulchri pulchrior pulchrior pulchrius

miser, –era, –erum miseri miserior miserior miserius

celer, –eris, –ere celeris celerior celerior celerius

gravis, –e gravis gravior gravior gravius

sapiens sapientis sapientior sapientior sapientius
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Comparativus odmienia się według typu spółgłoskowego III deklinacji

(np.:altior, altioris)

Gradus superlativus
Największa grupa przymiotników tworzy superlativus przez dodanie do tematu przymiotnika końcówek:
–issimus,– issima, –issimum.

Przymiotnik Gen. sing.

Superlativus

masculinum

–issimus

femininum

–issima

neutrum

–issimum

longus, –a, –um longi longissimus longissima longissimum

brevis, –e brevis brevissimus brevissima brevissimum

sapiens sapientis sapientissimus sapientissima sapientissimum

Przymiotniki zakończone na – er tworzą superlativus przez dodanie do nominativu singularis 
masculinum końcówek: –rimus, –rima, –rimum.

Przymiotnik

Superlativus

masculinum

–errimus

femininum

–errima

neutrum

–errimum

pulcher, –chra, –chrum pulcherrimus pulcherrima pulcherrimum

celer, –eris, –ere celerrimus celerrima celerrimum

Kilka przymiotników tworzy superlativus zakończony na : illimus, –illima, –illimum.

Przymiotnik

Superlativus

masculinum

–illimus

femininum

–illima

neutrum

–illimum

facilis, –e                     łatwy facillimus facillima facillimum

difficilis, –e               trudny difficillimus difficillima difficillimum

similis, –e              podobny simillimus simillima simillimum

dissimilis, –e     niepodobny dissimillimus dissimillima dissimillimum

gracilis, –e     smukły, cienki gracillimus gracillima gracillimum

humilis, –e                 niski humillimus humillima humillimum

Superlativus odmienia się według deklinacji I i II (–us, –a,–um)
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Ćwiczenie:
Utwórz comparativus i superlativus przymiotników:

  comparativus superlativus

acer, acris, acre ostry  

prudens, –ntis roztropny  

liber, –era, –erum wolny, swobodny  

lentus, –a, –um wolny, powolny  

similis, –e podobny  

atrox, –ocis okropny, straszny  

pauper, –eris ubogi

Stopniowanie nieregularne

Gradus positivus Gradus comparativus Gradus superlativus

bonus, –a, –um             dobry melior, –ior, –ius optimus, –a, –um

malus, –a, –um              zły peior, –ior, –ius pessimus, –a, –um

magnus, –a, –um         wielki maior, –ior, –ius maximus, –a, –um

parvus, –a, –um           mały minor, –or, –us minimus, –a, –um

multus, –a, –um           liczny plures, –es, plura plurimi, –ae, –a

Stopniowanie opisowe przymiotników

W ten sposób stopniuje się przymiotniki I i II deklinacji zakończone na –eus, –ius, –uus  (ale nie –quus, 

np. antiquus). W comparativie dodaje się przysłówek : magis (bardziej), w superlativie : maxime 

(najbardziej).

Gradus positivus Gradus comparativus Gradus superlativus

pius, – a , um      pobożny magis pius, –a, –um maxime pius, –a, –um

arduus, –a, –um    stromy magis arduus, –a, –um maxime  arduus, –a, –um

idoneus, –a, –um    stosowny, 

odpowiedni               

magis  idoneus, –a, –um  maxime idoneus, –a, –um  
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Przysłówek – Adverbium
Tworzenie przysłówka

Podstawą tworzenia przysłówka jest gen. sing. przymiotnika w rodzaju męskim.

W deklinacji II zamieniamy końcówkę – i na –e, w deklinacji III –is na –iter, a przy przymiotnikach 

zakończonych na –ns  na – er.

Deklinacja Zakończenie nom. sing. Zakończenie gen. sing. Przysłówek

II –us, –er –i –e

III –er, –is, –e

–is, –e

–x

–is –iter

III –ns –is –er

Wyjątki w stopniu równym : 
Jako przysłówek może występować: abl.sing. II deklinacji, zakończony na –o lub nominativus neutri II i 

III dekl.

Zapamiętaj wyjątki:

• raro – rzadko,

• cito – szybko, 

• merito – słusznie, 

• sero – późno,

• subito – nagle, 

• multum – dużo, 

• facile – łatwo

Stopniowanie regularne przysłówków

Comparativus przysłówka ma zakończenie –ius i jest identyczny jak comparativus przymiotnika w 

rodzaju nijakim (neutrum). Superlativus tworzymy przez zamianę zakończenia superlativu przymiotnika 

–us na  –e.

Przymiotnik 

(nominativus)

Przymiotnik 

(genetivus)

Przysłówek 

Positivus

Przysłówek 

Comparativus

Przysłówek 

Superlativus

altus, –a, –um alti alte altius altissime
pulcher, –a, –um pulchri pulchre pulchrius pulcherrime
brevis, –e brevis breviter brevius brevissime
sapiens sapientis sapienter sapientius sapientissime
similis similis similiter similius simillime

XLVI



Stopniowanie nieregularne przysłówków

Gradus positivus Gradus comparativus Gradus superlativus
bene                  dobrze melius optime
male                  źle peius pessime
magnopere        bardzo magis maxime
multum             dużo plus plurimum
parum                mało minus minime

Ćwiczenie : uzupełnij tabelkę

Przymiotnik 

(nominativus)

Przymiotnik

(genetivus)

Przysłówek

Positivus

Przysłówek

Comparativus

Przysłówek

Superlativus

fortis, –e  dzielny

miser, –era, erum

longus, –a, –um

gracilis, –e

prudens, –ntis

bonus, –a, –um –––

parvus, –a, um –––

malus, –a, –um –––

Notissima elementa chemica

Nomen 
Polonicum 
elementi

Nomen 
Latinum 
elementi

Symbolum 
elementi

Nomen 
Polonicum 
elementi

Nomen 
Latinum 
elementi

Symbolum 
elementi

Azot Nitrogenium N Ołów Plumbum Pb

Chlor Chlorum Cl Potas Kalium K

Cez Caesium Cs Rtęć Hydrargyrum Hg

Cyna Stannum Sn Siarka Sulphur S

Cynk Zincum Zn Sód Natrium Na

Fluor Fluorum F Srebro Argentum Ag

Fosfor Phosphorus P Tlen Oxygenium O

Hel Hellium He Wapń Calcium Ca

Jod Iodum I Węgiel Carbo C

Krzem Silicium Si Wodór Hydrogenium H

Magnez Magnesium Mg Złoto Aurum Au

Miedź Cuprum Cu Żelazo Ferrum Fe
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De elementis chemicis 

Elementa  chemica  ex  atomis  constant.  Atomi  variorum  elementorum  in  moleculas  iunguntur,
cohaesionem chemicam facientes.  Oxygenium gas parum densius est  quam aer,  sine colore,  sapore,
odore. Oxygenium cum atomis multorum aliorum elementorum iungitur, faciens oxyda. Oxygenium in
natura usitatissimum elementum est. Hydrogenium levius est quam Oxygenium et quam aer, ex omnibus
gasibus levissimum elementum est. Atomus Hydrogenii simplicissimam structuram habet, nam nucleus
atomicus Hydrogenii solum unum proton habet, circa proton unum electron est. Hydrogenium omnium
acidorum componentum est;  cum multis  elementis  iungitur  velut  cum Chloro,  Nitrogenio,  Sulfure,
Carbone etiam cum nonnullis metallis, ut cum Calcio, Natrio. Chlorum gas est e moleculis diatomicis
compositum, coloris flavoviridis, odoris acerrimi et suffactorii.  Chlorum multo gravius est quam aer.
Metalla univalentia ut Natrium, Kalium, Caesium activissima sunt. Kalium activius est quam Natrium,
Caesium autem activius quam Natrium et Kalium est.

Opierając się na wiedzy chemicznej, uzupełnij znaczenie słówek:

elementum, i – .............................

atomus, –i – .................................

constare ex (abl.) – składać się z 

molecula, – ae – ...........................

iungo, –ere – łączyć 

cohaesio, –onis – .........................

faciens, –ntis – czyniący, czyniąc

gas, gasis m – .................................

parum – niewiele, trochę

densus, a, um – gęsty

aer (czytaj:a–er), aeris m – ..............................

color, coloris – ………………………….

sapor, –oris ……………………………..

odor, –oris ………………………………

activus, –a, –um – ………………………….

oxydum, –i– ………………………

usitatus, – a–um – zwykły, rozpowszechniony

levis, – e – lekki

simplex, – icis – prosty

nucleus, – i– ……………………………

proton, – i …………………………..……

electron, i …………………………………

acidum – i ……………………………..….

componentum – i  ……………………….. 

nonnullus, – a, –um – niektóry

metallum, – i ……………………………

diatomicus, – a, – um – ………………………

flavus, –a, –um – żółty

viridis, –e – zielony

flavoviridus, –a, –um – ………………………..

suffactorius, –a, –um – duszący

univalens, –ntis – ...........................................

Sententiae:

Doctrina est fructus dulcis radicis amarae. Wiedza jest słodkim owocem 
gorzkiego korzenia.

 Doctrina multiplex, veritas una. Nauka wieloraka, prawda jedna.
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Ablativus comparativus

Porównanie za pomocą stopnia wyższego można wyrazić dwoma sposobami:

stosując spójnik quam – niż:
Np.: Kalium activius est, quam Natrium.

Oxygenium densius est, quam aer.

za pomocą konstrukcji ablativus comparativus:
Np.: Kalium activius Natrio est.

Oxygenium densius aere est. 

Porównaj w języku polskim: 1. Potas jest aktywniejszy niż sód. 

2.  Potas jest aktywniejszy od sodu.

Genetivus partitivus
Przy stopniu najwyższym może wystąpić:

przyimek ex łączący się z ablativem:
Np. Femur ex omnibus ossibus longissimum est.

znacznie częściej – konstrukcja genetivus partitivus:
Np.: Femur omnium ossium longissimum est.

Kość udowa jest najdłuższa ze wszystkich kości.

Ćwiczenia:

Przetłumacz zdania, podkreśl występujące w nich konstrukcje i nazwij te konstrukcje:

1.Omnium medicorum antiquorum Hippocrates celeberrimus est.

...........................................................................................................................................

2.Nullus locus domestica sede iucundior. (iucundus–a, –um przyjemny)

...........................................................................................................................................

3.Omnium atrium medicina nobilissima est. (nobilis, –e  – szlachetny)

...........................................................................................................................................

4.Cartilagines ossibus molliores sunt. (cartilago, –inis f – chrząstka)

...........................................................................................................................................

5.Omnium aetatum  iuventus iucundissima est. (aetas, –atis – wiek)

...........................................................................................................................................
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Numeralia cardinalia et ordinalia
Liczebniki główne i porządkowe

Numeralia cardinalia –

Liczebniki główne

Numeralia ordinalia –

Liczebniki porządkowe

1 I unus, una, unum – jeden, 

jedna, jedno

primus, –a, –um – pierwszy, –a, –e

2 II duo, duae, duo secundus, –a, –um

3 III tres, tres, tria tertius, –a, –um

4 IV quattuor quartus, –a, –um

5 V quinque quintus, –a, –um

6 VI sex sextus, –a, –um

7 VII septem septimus, –a, um

8 VIII octo octavus, –a, –um

9 IX novem nonus, –a, –um

10 X decem decimus, –a, –um

11 XI undecim undecimus, –a, –um

12 XII duodecim duodecimus, –a,–um

13 XIII tredecim tertius decimus, tertia decima, –um –um

14 XIV quattuordecim quartus decimus, –a –a, –um –um

15 XV quindecim quintus decimus, –a –a , –um –um

16 XVI sedecim sextus decimus, a –a , –um –um

17 XVII septendecim septimus decimus, a –a , –um –um

18 XVIII duodeviginti duodevicesimus, a , –um 

19 XIX undeviginti undevicesimus, a , –um 

20 XX viginti vicesimus, a, –um 

21 XXI viginti unus = unus et viginti vicesimus primus = unus et vicesimus

22 XXII viginti duo = duo et viginti vicesimus secundus = duo et vicesimus

28 XXVIII duodetriginta duodetricesimus, –a, um

29 XXIX undetriginta undetricesimus, –a, um
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30 XXX triginta tricesimus, –a, um

40 XL quadraginta quadragesimus, –s, um

50 L quinquaginta quinquagesimus, –a, um

60 LX sexaginta sexagesimus, –a, um

70 LXX septuaginta septuagesimus, –a, um

80 LXXX octoginta octogesimus, –a, u

90 XC nonaginta nonagesimus, –a, um

100 C centum centesimus, –a, um

200 CC ducenti, –ae, –a ducentesimus, –a, um

300 CCC trecenti, –ae, –a trecentesimus, –a, um

400 CD quadringenti, – ae,– a quadringentesimus, –a, um

500 D quingenti, –ae, – a quingentesimus, –a, um

600 DC sescenti, –ae, –a sescentesimus, –a, um

700 DCC septingenti, –ae, –a septingentesimus, –a, um

800 DCCC octingenti, –ae, –a octingentesimus, –a, um

900 CM nongenti, –ae, –a nongentesimus, – a, um

1000 M mille millesimus, –a, um

2000 ĪĪ duo milia bis millesimus, –a, um

3000 ĪĪĪ tria milia ter millesimus, –a, –um

Odmiana liczebników głównych

Przez przypadki odmieniają się tylko liczebniki: 1, 2, 3 oraz liczba mnoga liczebnika 1000. 

N. unus, una, unum duo, duae, duo tres, tres, tria milia

G. unius duorum, duarum, duorum trium milium

D. uni duobus, duabus, duobus tribus milibus

Acc. unum, unam, unum duos, duas, duo tres, tres, tria milia

Abl. uno, una, uno duobus, duabus, duobus tribus milibus

W połączeniu dziesiątek z jednostkami  od 21 do 97 jednostka znajduje się zwykle  przed dziesiątką,

połączona spójnikiem  et,  np.:  duo et viginti.   Por. w języku niemieckim:  zweiundzwanzig. Dziesiątka

może też występować na pierwszym miejscu (jak w języku polskim), wtedy nie używa się spójnika et.
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Liczebniki porządkowe

Liczebnika secundus używamy wtedy, gdy po nim następuje liczebnik tertius, w pozostałych wypadkach

używamy liczebnika alter, altera, alterum (drugi z dwóch). 

Sententiae :

Testis unus, testis nullus. Jeden świadek to nie świadek.

Testimonium unius non valet. Świadectwo jednego (świadka) nic nie znaczy.

Non satis est unius opinio. Nie wystarczy opinia jednego.

Unius dementia dementes efficit multos. Szaleństwo jednego czyni wielu szalonymi.

Uno animo Jednomyślnie

Uno verbo Jednym słowem, krótko mówiąc

Unus pro multis Jeden za wielu (wszystkich).

Primus inter pares. Pierwszy wśród równych.

Audiatur et altera pars! Niech będzie wysłuchana i druga strona! 

Audienda est et altera pars. Należy wysłuchać i drugiej strony.

Amicus tamquam alter ego. Przyjaciel to jakby drugie ja.

Cum duo faciunt idem, non est idem. Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.

Duobus litigantibus tertius gaudet. Gdy dwóch się kłóci, trzeci się cieszy.

Tres faciunt collegium. Trzech (ludzi) tworzy zgromadzenie.

Tertium non datur. Nie ma trzeciej możliwości (dosł.:trzecie nie jest 

dane)

Quattuor aures habenti ausculta! Słuchaj tego, który ma czworo uszu! (=słuchaj 

człowieka doświadczonego)

LII



Corpus humanum
–ciało ludzkie

Corpus humanum
Corpus humanum in caput, truncum, membra libera – membra superiora et inferiora dividitur.

Truncus e thorace,  abdomine,  pelvique constat.  In cavo thoracis trachea,  oesophagus,  pulmones (pulmo

dexter et pulmo sinister), bronchi, cor iacent. Oesophagus cavum oris cum gastre iungit, diaphragma autem

cavum thoracis a cavo abdominis seiungit. In cavo abdominis gaster, pancreas, hepar, renes, lien, vesica

urinaria et alia organa iacent. Pancreas inter diaphragma et fundum ventriculi locatur. In membro superiore

brachium et  antebrachium, in membro inferiore – femur, crus, pedem videmus. Humerus, radius, ulna –

ossa membri superioris sunt. Femur, tibia, fibula ossibus membri inferioris annumerantur. 

corpus, – oris  n – ciało
caput, – itis n – głowa
truncus, i – tułów
membrum liberum – kończyna wolna
membrum superius (–oris) – kończyna górna
membrum inferius (–oris) – kończyna dolna
thorax, –acis m – klatka piersiowa
abdomen– inis n – brzuch
pelvis, –is f – miednica
cavum, i – jama
trachea – ae – tchawica
oesophagus, i – przełyk
pulmo, onis  m – płuco
dexter, dextra, dextrum –  prawy
sinister, sinistra, sinistrum – lewy
bronchus, i – oskrzele
cor, cordis n – serce
os, oris n – usta
gaster, gastris f  – żołądek (też: ventriculus, – i)

diaphragma, – atis n – przepona
pancreas, – atis  n – trzustka
hepar, hepatis n – wątroba
ren, renis m – nerka
lien, lienis  m – śledziona
vesica urinaria – pęcherz moczowy
fundus, –i – dno
brachium, –i – ramię
antebrachium, –i – przedramię
femur, –oris n – udo, kość udowa
crus, cruris  n – goleń
pes, pedis  m – stopa
humerus, –i – kość ramienna
radius, – i – kość promieniowa
ulna, – ae – kość łokciowa
os, ossis  n – kość
tibia, – ae – piszczel
fibula, – ae – strzałka

Czasowniki:
divido, –ere  in +acc  – dzielić na

consto, – are ex + abl – składać się z

iaceo, – ere – leżeć  (in + abl – w, na;  inter + acc– między)

iungo, – ere – łączyć

seiungo – ere – oddzielać, rozłączać

loco, – are – umieszczać

video, – ere – widzieć

annumero, are + dat – zaliczać do
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Ćwiczenie 1

Uzupełnij tabelkę, wstawiając podane rzeczowniki z przyimkiem in w odpowiednim przypadku:
do, na    –     in + acc. w, na  – in + abl.

klatka piersiowa

głowa

tułów

brzuch

miednica

prawe płuco

serce

trzustka

lewa nerka

jama brzuszna

jama klatki 
piersiowej
prawa komora 
serca

Ćwiczenie 2
 Przetłumacz na język łaciński:

1.Serce dzieli się na prawą i lewą komorę.

……………………………………………………………………………………………….

2.Serce leży w jamie klatki piersiowej.

……………………………………………………………………………………………….

3.W jamie klatki piersiowej widzimy prawe i lewe płuco.

……………………………………………………………………………………………….

4.W kończynie górnej widzimy ramię i przedramię, w kończynie dolnej – udo, goleń i stopę.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

5.Tułów dzieli się na klatkę piersiową, brzuch i miednicę.

……………………………………………………………………………………………….

6.Kości kończyny dolnej zaliczamy do kości długich, kości ucha – do kości krótkich. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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7.Kość łokciowa i kość promieniowa leżą w kończynie górnej.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

8.Przepona oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

9.Przełyk łączy jamę ustną z żołądkiem.

……………………………………………………………………………………………….

10.Śledziona leży między przeponą a dnem żołądka.

……………………………………………………………………………………………….

ventriculus, – i  –  1. żołądek (też: gaster),   2. komora
longus, –a, –um – długi
brevis, e –  krótki
auris, auris f – ucho

Morbi

Przykłady diagnoz

1.morbus ulcerosus gastris (ventriculi) et duodeni – choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

2.infarctus myocardii – zawał mięśnia sercowego 

3.angina pectoris – dusznica bolesna

4.arteriosclerosis – miażdżyca tętnic

5.carcinoma planocellulare cum metastasibus – rak płaskokomórkowy z przerzutami

6.colitis acuta – ostre zapalenie jelita grubego

7.colitis ulcerosa – wrzodziejące zapalenie jelita grubego

8.radiculitis lumbosacralis – zapalenie korzonków lędźwiowo–krzyżowych

9.sinusitis acuta – ostre zapalenie zatok przynosowych

10.sinusitis purulenta – ropne zapalenie zatok

11.haemorrhagia post extractionem dentis – krwotok po usunięciu zęba

12.intoxicatio alimentalis – zatrucie pokarmowe

13.vulnus apertum– rana otwarta

14.vulnus profundum – rana głęboka

15.vulneratio profunda – zranienie głębokie

16.vulnus cum defectu substantiae – rana z ubytkiem tkanki

17.fractura – złamanie

18.fractura fibulae sinistrae  – złamanie lewej kości strzałkowej

19.fractura basis cranii – złamanie podstawy czaszki
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Ćwiczenie 1

Określ przynależność do deklinacji rzeczowników oznaczających choroby:

a)morbus, –i 
b)infarctus, –us m
c)angina, –ae
d)arteriosclerosis, –is f
e)carcinoma, –atis (carcinomatis) n
f)colitis, –itidis  (colitidis) f
g)radiculitis, –itidis (radiculitidis) f
h)sinusitis, –itidis (sinuitidis) f
i)haemorrhagia, –ae
j)intoxicatio, –onis (intoxicationis) f
k)vulnus, –eris (vulneris) n
l)vulneratio, –onis  f
m)fractura, –ae

Ćwiczenie 2 

Uzupełnij  końcówki w odpowiednim przypadku: 

Homo infarct….   myocardi…..

laborat.
Vir angin…….. pector…….
Femina morb……  ulceros…. gastr….. et duoden…..
Puer colitid… ulceros…..
Aegrotus arterioscleros…..
Liberi (dzieci) intoxication…..  alimentar…..

laborant.Homines carcinoma…. planocellular…… 
Aegroti sinusitid….  purulent….

Medicus
fractur….bas…..crani…

dignoscit.sinusitid…. acut….
vulneration…. profund….
carcinoma….  planocellular….. cum metastas….. (sing.)

Ćwiczenie 3

Przetłumacz na język łaciński zdania:

1.Choroby serca i nerek są niebezpieczne.

…………………………………………………………………………………………

2.Lekarz rozpoznaje ostre i przewlekłe choroby żołądka.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.Ludzie chorują na różne choroby stóp.

…………………………………………………………………………………………

4.Ostry  ból zębów jest uciążliwy.

…………………………………………………………………………………………
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5.Przeciw ostrym bólom stosuje się różne lekarstwa. (strona bierna)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6.Choroby serca i choroby nowotworowe zaliczają się do chorób niebezpiecznych dla życia ludzi. (strona 

bierna!)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7.Mężczyźni często chorują na chorobę wrzodową żołądka.

…………………………………………………………………………………………

8.Zawał mięśnia sercowego zaliczamy do chorób niebezpiecznych dla życia.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

morbus, –i – choroba
acutus, –a, –um – ostry
chronicus,–a, –um,– przewlekły
molestus, –a–um – uciążliwy
periculosus, – a, –um – niebezpieczny
neoplasmaticus, –a, –um – nowotworowy 
varius, –a, – um – różny
dolor, doloris m – ból
dens, dentis m – ząb
vir, viri m – mężczyzna
contra + acc – przeciw 
adversus + acc – przeciw
vita, –ae – życie
homo, – inis  m – człowiek

• laboro, –are + abl. – chorować na

• adhibeo, – ere – stosować

• dignosco, – ere  – rozpoznawać

• annumero, –are  + dat. – zaliczać do
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Słownictwo zawarte w skrypcie
opracowanie: Aleksandra Uryga

A
abdomen, –inis n – brzuch

absum, abesse – być nieobecnym, być oddalonym

accipio, –ere – przyjąć

acer, acris, acre – ostry

acidum, –i  n  – kwas

acne, –es  f – trądzik,

activum, –i n – strona czynna 

activus, –a, –um – aktywny

acutus, –a, –um – ostry

ad pingendum – do malowania

adhibeo, –ere – używać, stosować

adsum, adesse – być obecnym

advena, –ae m – przybysz

advenio, – ire – przybyć, przybywać

adversus (z acc.) – przeciw, przeciwko

aeger, aegra, aegrum – chory

aegrotus, – i m – chory, pacjent

aer (czytaj:a–er), aeris m – powietrze

aes, aeris n – spiż, brąz

aestas, –atis f – lato

agnus, –i m – baranek, jagnię

agricola, –ae m – rolnik

ala, –ae  f – skrzydło

alienus, –a, –um – obcy

alio – gdzie indziej

aliquando – kiedyś, niegdyś

alius, alia, aliud – inny

alter …. alter –  jeden….. drugi

altus, –a, –um – wysoki, głęboki

alvus, –i f – brzuch

amo, –are – kochać

amatus, –a, –um –  ukochany, ulubiony

ambulo, –are – spacerować

amicus, –i m – przyjaciel

anamnesis, –is f –przypomnienie

angina, –ae f – angina

animal, –alis n – zwierzę

animalis, –e – zwierzęcy

annos ... natus esse – mieć … lat

annumero, –are  + dat. – zaliczać do

annus,–i  m– rok

antebrachium, –i n – przedramię

antibioticum, –i  n– antybiotyk

antipyreticus,–a,–um – przeciwgorączkowy

appareo, –ere – pojawiać się

appropinquo, – are – zbliżać się

aptus, –a, –um – odpowiedni, stosowny

aqua, –ae  f – woda

ara,–ae f – ołtarz

arbor, –oris  f – drzewo

arborem ascendere – wejść na drzewo

argentum, –i n – srebro

aridus, –a, –um – suchy, wyschły

aro, –are – orać

arteria, –ae f– tętnica

arteriosclerosis, –is f – miażdżyca tętnic

articulus, i m – staw (anat.)

ater, atra, atrum – ciemny, czarny

atomus, –i f – atom, niepodzielna cząstka

atque = et – i

atrox, –ocis – okropny, straszny

attingo, –ere – dotykać

audio, –ire– słuchać

audītus,–us  m – słuch

auris, auris f – ucho

aurum, –i n – złoto

autumnus, –i m – jesień

avis, –is  f – ptak

B
bacterium,–i  n– pałeczka, laseczka, bakteria

basis, –is f – podstawa

beatus, –a, –um – szczęśliwy

Belga, –ae m –Belg

benignus, –a, –um – dobrotliwy, przyjazny

bestia, ae  f – dzikie zwierzę

bonus,–a,–um – dobry

brachium, –i  n – ramię

brevis, –e – krótki

bronchus, –i  m – oskrzele

C
caelum, –i n – niebo

caesium, –i  n – cez
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calcium,–i  n – wapno

campus, –i m  – pole, plac

canis, canis m – pies

cano, –ere – śpiewać

cantus, –us m – śpiew

capio, –ere – chwytać

caput, –itis n – głowa

carcinōma, –atis n – nowotwór, rak

carpo, –ere – skubać, zrywać

casus,–us  m– przypadek

cauda, –ae f – ogon

cautus, –a, –um – ostrożny

caverna, –ae – jama

cavum, –i – jama (anat.)

cedo,–ere – ustępować

celeber, –is, –e – sławny

celer, –eris, e – szybki

celeriter – szybko

cellula, –ae f – komórka

cerno, –ere – dostrzec, zauważyć

certus, –a, –um – pewny

ceteraque –i  inne

chimicus, –a, –um – chemiczny

chlorum.–i  n – chlor

chronicus,–a, –um – przewlekły

cibus, –i m– pożywienie

cicada, –ae  f – świerszcz

ciconia, –ae f – bocian

cito – szybko

civis, –is m, f – obywatel (–ka)

clamo, –are – krzyczeć, wołać

clarus, –a, –um – sławny

clavicula, –ae f – obojczyk

clemens, – ntis – łagodny, delikatny

cogito, –are – myśleć

cognosco, –ere – poznać

cogo, –ere – spędzić, zebrać, zmusić

cohaesio, –onis f – spójność

colitis, –itidis (colitidis) f – zapalenie jelita grubego

colo, –ere – czcić, szanować

color, coloris m – kolor

commissura, –ae f – złączenie, spojenie

componentum –i  n – składnik

confectus,–a, –um – wyczerpany (dosł: wykończony)

constantia, –ae  f– stałość

consto, –are ex + abl – składać się z

constructio, –onis f – budowa

contineo, –ere – trzymać w granicach, zawierać

contra + acc – przeciw 

contractio, –onis  f– ściągnięcie

convallaria, –ae f – konwalia

copia, –ae f – zapas

cor, cordis n – serce

Corinthus, –i f – Korynt

cornu, –us  n – róg

corona, –ae  f– wieniec

corpus , corpŏris n – ciało

corrigo, –ere – poprawiać

costa, –ae f – żebro

cranium, –i n – czaszka

crus, cruris n – goleń

cultus, –us m – uprawa

cum +abl. – z, razem z

cupio, ĕre – pragnąć, chcieć

cuprum,–i n  – miedź

curo, –are – leczyć

custodio, –ire – strzec, przechowywać

D
dea, –ae  f– bogini

declinatio,–onis  f –deklinacja

decoctum, –i  n– wywar

deinde – następnie, potem

delecto, –āre – cieszyć

deleo –ere – niszczyć

demigro, –are – wywędrować

demonstro, –are – pokazywać

denique – wreszcie, w końcu

dens, dentis m – ząb

densus, –a, –um – gęsty

derideo, –ere – wyśmiewać

desertus, –a, –um – opuszczony, pusty

desum, deesse – brakować, być nieobecnym

devoro, –are – pożerać

dexter, dextra, dextrum –  prawy (po prawej stronie)

diabetes, –ae m –cukrzyca

diagnosis, –is f – rozpoznanie

diameter, –tri f – średnica

diaphragma, –atis n – przepona

diastŏle, –es f – rozkurcz (serca).

diatomicus, –a, –um – dwuatomowy

dico, –ere – mówić

dies, diei m,f – dzień

difficultas, –atis f – trudność

LIX



digitus, –i  m– palec

dignosco, –ere – rozpoznawać

discedo, –ere – odchodzić

discipulus, –i m – uczeń

disco, –ĕre – uczyć się

diu – długo

diureticus, –a, –um – moczopędny

divido, –ere in +acc – dzielić na

do, dare – dawać

doceo, –ere – uczyć (kogoś)

doctus, –a, –um – uczony

dolor, doloris m – ból

domi – w domu

dominus, –i m – pan

domum suam – do swojego domu

domus, –us f – dom

donec – dopóki

dormio, –ire – spać

dosis, –is f – dawka

duo, duae, duo – dwaj, dwie, dwoje

durus, –a, –um – twardy

E
e (ex) +abl. – z

eas... quas – te… które

ecce – oto

effĭcax, acis – skuteczny

ei – jemu, mu (dat.)

eicio, –ere – wyrzucać, wypędzać

eis – dat. „im“

elementum, –i  n– element, podstawowa zasada

emergere se – wynurzać się

encephalītis, –itidis f – zapalenie mózgu

enim – bowiem

Equisētum arvense – skrzyp polny

erinaceus, –i m – jeż

esse –być

et – i

etiam – także

eum (acc). – go

evoco, –are – wywoływać

ex arbore descendere – zejść z drzewa

ex eo tempore – od tego czasu

ex quo – z tego

excedens, –ntis – wychodzący

excello, –ere – wyróżniać się, odznaczać się

excogito,–are – wymyślać

exemplar, –aris n – przykład

exempli causā – na przykład

extractum,–i  n – wyciąg

F
fabrica, –ae f– warsztat, budowa, tworzenie

faciens, –ntis – czyniący, czyniąc

facies, faciei f – powierzchnia, twarz

facile – łatwo

facilis, –e – łatwy

facio, –ĕre– robić

fama, –ae f– sława

fames, –is f – głód

familia, –ae f – rodzina

febris, –is f – gorączka

felix, –icis – szczęśliwy

femĭna, –ae  f– kobieta

femur, –oris n – udo, kość udowa

fera, –ae  f– dzikie zwierzę

ferrum, –i  n – żelazo

fibula, –ae f– strzałka (kość strzałkowa)

ficus, –i f – figa, figowiec

fides, fidei f – wiara, wierność

filius, –i m– syn

finis, – is m – koniec

flavus, –a, –um – żółty

flo, –are – wiać, dmuchać

flos, floris m – kwiat

fluorum, i n – fluor

folium, –i n – liść

fons, fontis m – źródło

forma, –ae f – kształt

formica, –ae f – mrówka 

formo, –are – kształtować

fortasse – może

forte – przypadkiem

fortis, –e – dzielny

fractura, –ae f – złamanie

frater, fratris m – brat

frequento, –are – uczęszczać

frigidus, –a, –um – zimny, chłodny

frigus, –oris n – chłód, zimno

fundus, –i  m– dno

G
gas, gasis m – gaz

gaster, gastris f – żołądek
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gaudeo, –ere – cieszyć się, radować

Gentiana lutĕa – goryczka żółta

genu, –us n – kolano

genus, geněris n – rodzaj

gradus positivus – stopień równy (gramat.)

gradus comparativus  – stopień wyższy (gramat.)

gradus superlativus – stopień najwyższy (gramat.)

Graeci – Grecy

gratias agĕre – dziękować

gravis, –e – ciężki

gutta, –ae f – kropla

H
habeo, ēre – mieć

habito, –are – mieszkać

haemorrhagia, –ae  f– krwotok

hellium,–i n – hel

hepar, hepatis n – wątroba

herba, –ae f – ziele, zioło 

hiems, hiemis f – zima

hodie – dzisiaj

homo studiis deditus – naukowiec

homo, – inis  m – człowiek

hortulanus, –i m – ogrodnik

hortus, –i m – ogród 

humerus, –i m– kość ramienna

humus, – i f – ziemia, gleba

hydragyrum,–i n  – rtęć

hydrogenium, –i n – wodór

hypnoticus, –a, –um – nasenny

I
iaceo, – ere – leżeć 

iam – już

idoneus, –a, –um – odpowiedni, stosowny

ignavus, –a, –um – leniwy

immitto, –ere – wpuszczać

immobilis – nieruchomy

immolo, – are – zabić na ofiarę, ofiarować

imperativus, –i – tryb rozkazujący

impero, –are – rozkazywać

impiger, –a, –um – zapobiegliwy

in  (+ acc) – do, na

in (+ abl.) –w, na

incertus, –a, –um  – niepewny

incipio, – ere – zaczynać

indicativus, –i – tryb oznajmujący

infarctus, –us m – zawał

infinitivus.–i – bezokolicznik

inflo, –are – wydymać, dmuchać, nadymać

infusum, –i n – napar

inquit – rzecze, powiada 

insanabilis, –e – nieuleczalny

instituo, –ere – urządzać, uporządkować

insum, inesse – być w czymś

intactus, –a, –um – nietknięty

inter +acc. – między

intersum, interesse – brać udział, uczestniczyć

intoxicatio, –onis (intoxicationis) f – zatrucie

intrans, –ntis – wchodzący

intro, –are – wchodzić

invenio, –ire – znaleźć, wynaleźć, spotkać

iocus, –i m– żart, dowcip

iodum,–i n – jod

iratus, –a, –um – zdenerwowany, gniewny

ita – tak

itaque – przeto, zatem

iter facere – odbywać drogę, wędrować

iter, itineris n – droga, podróż

iucundus, –a, –um – przyjemny

iungo, –ere – łączyć

Iunipĕrus communis – jałowiec pospolity

Iuppiter, Iovis – Jowisz

iuvenis, iuvenis m – młodzieniec 

K
kalium,–i n – potas

L
labor, –oris m – praca

laboro, –are – pracować

laboro, –are +abl. – chorować na

lacrima, –ae f – łza

laetus, –a –um – wesoły, radosny

lateo, –ere – ukrywać się

laudo, –are – chwalić

laurus, –i  f – wawrzyn

lego, –ĕre– czytać

lentus, –a, –um – wolny, powolny

leo, leonis m – lew

levis, –e – lekki

lex, legis f – prawo

liber, –era, –erum – wolny, swobodny

liber, libri  m – książka
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lien, lienis m – śledziona

lingua, –ae f – język

linimentum, –i  n – mazidło

loco, –are – umieszczać

longinquus, –a, –um – odległy

longus, –a, –um – długi

ludus,i  m – zabawa

M
maestus, –a, –um – smutny

magister, –tri  m – nauczyciel

magistra, –ae f – nauczycielka

magnesium ,– i – magnez

magnus, –a, –um – wielki

maneo, –ere – zostać, pozostać

manus, –us f – ręka

mare, –is  n – morze,  

maritimus, –a, –um – morski

mater, matris f – matka

Matricaria chamomilla – rumianek pospolity

medicamen, –inis  n – lekarstwo

medicatus, –a, –um – leczniczy

medicina, –ae f – 1.medycyna; 2. gabinet; 3. 
lekarstwo, lek

medicus, –i m – lekarz

membrum inferius (–oris odm. spółgłoskowa) 
– kończyna dolna

membrum liberum – kończyna wolna

membrum superius (–oris odm. spółgłoskowa) 
– kończyna górna

mendum, –i n – błąd

mens, mentis f – myśl

Mentha piperita – mięta pieprzowa

meridies, meridiei m – południe.

merito – słusznie

metallum, –i n – metal

metastasis, –is f – przerzut

methodus, –i f – metoda

metuo, –ĕre– bać się

meus, – a, –um – mój, –a, –e

mineralis, –e – mineralny

ministra, –ae  f– pomocnica, sługa

miser, –era,–erum – biedny, nieszczęśliwy

mitto, –ere – posyłać 

molecula, –ae  f – cząstka

molestus, –a, –um – uciążliwy

mollis, –e – miękki

moneo, –ere  – upominać

mons, montis m – góra

montanus, –a, –um – górski

morbus, –i m – choroba

mors, mortis f – śmierć

mos, moris m – obyczaj

motio, –onis f – ruch, poruszanie się

motus, –us  m – ruch

moveo, –ere – poruszać

mox – wkrótce

multus, –a, –um, (comp. plus, superl. plurimus) 
– liczny

murus, –i m – mur

N
nam – bowiem, bo

narcissus, –i m – narcyz

narcosis, –is  f – uśpienie

narro, –ara – opowiadać

natrium, –i n – sód

nauta, –ae m – żeglarz

navigo, –are – żeglować

navis, –is f – okręt

necessarius, –a, –um – niezbędny, konieczny

neco, –are – zabijać

necrosis, –is f – martwica

negotium, –i  n– praca, obowiązek

neoplasmaticus, –a, –um – nowotworowy 

neurosis, –is f – nerwica

nimis – zbyt

nitrogenium, –i n – azot

nomen, –inis n – imię, nazwa

non solum… sed etiam – nie tylko... lecz także

nonnullus, – a, –um – niektóry

noster, nostra, nostrum – nasz, –a, –e

notus, –a, –um – znany

novem – dziewięć

nubes, –is f – chmura

nubilus, –a, –um – chmurny, ponury, nieprzychylny

nucleus, –i m– jądro, pestka, ziarno 

nullus, –a, –um – żaden

numquam – nigdy

O
ob +acc. –  z powodu

obsum, obesse – szkodzić

obtempero, –are – być posłusznym, słuchać
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oculus, –i m – oko

odor, –oris  m– zapach

oesophagus, –i m – przełyk

omnis, –e – wszystek, cały

oppidum, –i  n – miasto

organon, –i (organum, –i ) n – narząd

orno, –āre– ozdabiać

oro, –are – prosić, upraszać, mówić

os, oris n – usta

os, ossis n – kość

otium, –i  n– odpoczynek, wolny czas

oxydum, –i  n – tlenek

oxygenium, –i – tlen

P
palus, –udis f – bagno

pancreas, –atis n – trzustka

panis, –is m – chleb

paralysis, –is f – porażenie

paratus, –a, –um – gotowy

parentes, –um – rodzice

pars, partis f – część

parum – niewiele, trochę

passivum, –i – strona bierna

pater, patris m – ojciec

patrōna, –ae  f – patronka

pauper, –eris – ubogi

pecunia, –ae f – pieniądze

pelagus, –i n – morze

pelvis, –is f – miednica

periculosus, –a, –um – niebezpieczny

pervenio, –ire – przejść

pes, pedis m – stopa

phosphorus, –i m – fosfor

pilula, –ae f – pigułka

pilus, –i m – włos

pingo, –ere – malować

pinus, –i f – sosna

pirata, –ae m – pirat

peritus, –a, –um – doświadczony, biegły

placeo, ere – podobać się

placidus, –a, –um – łagodny, spokojny

placo, –are – uspokoić

planta, –ae f – roślina

platanus, –i f – platan

plenus, –a, –um – pełny, zaokrąglony, wypukły

plumbum, – i n – ołów

poeta, –ae m – poeta

pono, –ere – kłaść

pons, pontis m – most

populus, –i f – topola

porrectio, –onis  f – wyciągnięcie

porto, –are – nieść

possum, posse – móc 

postridie – nazajutrz

postulo, –are – żądać, domagać się

praebeo, –ere – dostarczać, użyczać

praecipito, –are – strącić, zepchnąć

praeparo– are – przygotowywać, przyrządzać 

praesens, praesentis – czas teraźniejszy

praesum, praeesse –stać na czele, przewodzić

pratum, –i n – łąka

prex, precis f – prośba

procul – z daleka

prognosis, –is f – rokowanie

prosum, prodesse – pomagać

prudens, –ntis – roztropny

puella, –ae f – dziewczyna

puer, pueri m – chłopak

pugno, –are – walczyć

pulcher, pulchra, pulchrum – piękny

pulmo, –onis m – płuco

pungo, –ere – kłuć

punio, –ire – karać, ukarać

purgativus, –a, –um – przeczyszczający

Q
quaero, –ere – szukać

quam – jak

quamquam – chociaż

quercus, –us f– dąb

qui, quae, quod – który, która, które

quo? – dokąd?

quoque – także 

quotannis – corocznie

R
radius, –i  m – kość promieniowa

radix, radĭcis f – korzeń, podstawa, podnóże góry 

rana, –ae f – żaba

raphe, –es f –szew

raro – rzadko

recens, –ntis – świeży

recipio, –ere – otrzymać ponownie, odzyskać
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recito, –are – czytać głośno

recumbo, –ere – położyć się

reddo, –ere – oddać

rego, –ere +acc. – rządzić, kierować

rei publicae temporibus – w czasach rzeczpospolitej

relinquo, –ere – opuścić, pozostawić

remedium, –i n – środek leczniczy

ren, renis m – nerka

reprehendo, –ere – ganić

res adversae – niepowodzenia, nieszczęście

res divinae – religia

res familiares – majątek

res gestae – dzieje, historia

res militaris – wojskowość

res publica – państwo, rzeczpospolita

res publicae – sprawy państwowe

res secundae – pomyślność, szczęście 

res, rei f – rzecz

respondeo, –ere – odpowiadać

rete, –is  n  – sieć

rex, regis m – król

rogo, –are – prosić, pytać

Romani – Rzymianie

Romanus, –a, –um – rzymski

rosa,ae  f– róża

ruber, rubra, rubrum  – czerwony

rursus – znowu

S
saepe – często

saevus,–a,–um – srogi, straszny

sagitta, –ae f – strzała

sal, salis m – sól

saluber, –bris, –e – zdrowy, zdrowotny

salus, –utis f – zdrowie, dobro, ocalenie

saluti esse – przynosić ratunek

Salvia officinālis – szałwia lecznicza

salvus, –a, –um – ocalony

sanabilis, –e – uleczalny

sanatus, –a, –um – uzdrowiony

sano, –are – uzdrawiać

sanus, –a, –um – zdrowy

sapiens, –ntis – mądry

sapientia, –ae f – mądrość

sapor, –oris m – smak

sceleton, –i (sceletum, –i) n – szkielet

schola, –ae f – szkoła

sclerosis, –is f – stwardnienie

scriba, –ae m – pisarz

scribo, –ere – pisać

seco, –are – ciąć

securis, –is f – siekiera.

sed – lecz

sedativus,–a,–um – uspokajający

sedeo, –ere – siedzieć

seiungo –ere – oddzielać, rozłączać

senectus, –utis f – starość

senex, senis m – starzec

sensus, –us m – zmysł

sepsis, –is f – zakażenie

sero –późno

servus, –i m – niewolnik

si – jeśli

sicut – tak, jak

silicum,–i n – krzem

silva, –ae f – las

similis, –e – podobny

simplex, –icis – prosty, pojedynczy

sinister, sinistra, sinistrum – lewy (po lewej stronie)

sinusitis, –itidis (sinusitidis) f – zapalenie zatok

sitis, –is f – pragnienie

sol, solis m – słońce

solus, –a, –um – sam jeden, samotny

somnium, –i  n – sen, marzenie senne

sospes, –itis – szczęśliwy, pomyślny

spelunca, –ae f – jaskinia

spes, spei f – nadzieja

spina, –ae f – kolec

spina, –ae f – grzebień, kolec

spiritus, –us m – oddech, duch

stannum,–i n  – cyna

stilus, –i  m – rylec

sub +abl. – pod

subito – nagle

suffactorius, –a, –um – duszący

sulfonamida, –orum (pl.) – sulfonamidy

sulphur,–uris n – siarka

sum, esse – być

sumo, –ere – brać, używać, spożywać

suo, –ere – szyć

sutus, –a, –um – uszyty

Symphytum officināle – żywokost lekarski

systŏle, –es f – skurcz (serca)
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T
tabula, –ae f – tablica, tabliczka

tabuletta, –ae f – tabletka

talis, –e – taki

tam – tak = tak bardzo, do tego stopnia

tandem – wreszcie

tectus, –a, –um – nakryty

tego, –ere – nakryć

tegumentum, –i n – okrycie, osłona, ochrona

tela, –ae f – tkanka

tempto, –are – dotykać

tempus, –oris n – czas

tener, –era, –erum – delikatny, młody

terra, –ae f – ziemia

terreo, –ere – straszyć, odstraszać, przestraszać

testis, –is m – świadek

texo, –ere – tkać

textus, –a, –um –utkany

thorax, –acis m – klatka piersiowa

tibia, –ae  f – piszczel

timeo, –ere – bać się

tinctura,–ae f – nalewka

totus, –a, –um – cały

trachea –ae f – tchawica

trado, –ere – przekazywać

truncus, –i m – pień, tułów

tuberculosis, –is f – gruźlica

tulipa, –ae f – tulipan

tunc – wtedy, potem

turgidus, –a, –um – wzburzony

turris, –is f – wieża

tussis, –is f  – kaszel, 

tuus, tua, tuum – twój

U
ubi? – gdzie?

ulna, –ae f – kość łokciowa

umbra, –ae f – cień

una – razem

unda, –ae f – fala

unguentum, –i n – maść

urbs, urbis f – miasto

ursus, –i m – niedźwiedź

usitatus, –a, –um – zwykły, rozpowszechniony

utǐlis, e – użyteczny, pożyteczny

V
valetudo, –inis f – dobry stan zdrowia, zdrowie

validus, –a, –um – silny

varius, –a, – um – różny

vates, vatis m – wieszcz 

vegetabilis, –e – roślinny

vehemens, –ntis – gwałtowny

vehementer – gwałtownie

velum, –i  n – żagiel

velut – tak, jak

vena, –ae f – żyła

venenum, –i  n – trucizna

venio, īre – przychodzić

ventriculus, – i m– 1. żołądek , 2. komora

ventus, –i m – wiatr

ver, veris n – wiosna

vesica urinaria – pęcherz moczowy

vester, vestra, vestrum – wasz, –a, –e

vestigium, –i n – ślad

vestio, –ire – odziewać

vestitus, –a, –um – odziany

vexo, –are – gnębić, nękać

vicina, –ae f – sąsiadka

video, –ere – widzieć

villa, –ae f – dwór wiejski

viola, –ae f – fiołek

vipera, –ae f – żmija

vir, viri m – mężczyzna

viridis, –e – zielony

virtus, –utis f – dzielność, męstwo, zaleta, cnota

virus, –i n– jad

vis (acc. vim) – siła

visito, –are – odwiedzać

vita, –ae f – życie

vitam ponere – oddać życie

vox, vocis f – głos

vulnero, – are – ranić

vulnus, –eris (vulneris) n – rana

vulpes, – is f – lis 

Z
zincum, –i  – cynk

Zoophagineae,–arum – (pl.) – wirusy chorobotwórcze
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Sententiae Latinae

I semestr nauki

1. Ardŭa prima via est. Pierwsza droga jest stroma.
2. Medĭcus curat, natūra sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia.
3. Nulla est medicīna sine lingua Latīna. Nie ma medycyny bez łaciny.
4. Natūram mutāre difficĭle est. Trudno jest zmienić naturę.
5. Varium et mutabĭle semper femĭna. Kobieta (istotą) zawsze niestałą i zmienną.
6. Aquĭla non capit muscas. Orzeł nie chwyta much.
7. Asĭnus asĭno pulcherrĭmus. Dla osła osioł najpiękniejszy.
8. Medicīna soror philosophĭae. Medycyna siostrą filozofii.
9. Primum non nocēre. Po pierwsze nie szkodzić (Hipokrates)
10. Vivere est cogitare. Żyć to znaczy myśleć (M.T.Cyceron)
11. Vivere militare est. Żyć to znaczy walczyć (L. Anneusz Seneka)
12. Pecunia non olet. Pieniądz nie śmierdzi (Wespazjan)
13. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem (Kartezjusz)
14. Medice, cura te ipsum! Lekarzu, lecz się sam!
15. Per aspera ad astra.. Przez trudy do gwiazd.
16. Tantum scimus, quantum memoria tenemus. Tyle wiemy, ile pamiętamy.
17. Quidquid discis, tibi discis. Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
18. Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
19. Errare humanum est. Błądzić – rzecz ludzka.
20. Deus et natura nihil faciunt frustra. Bóg i natura niczego nie robią na próżno.
21. Frustra vivit, qui nemini prodest. Na próżno żyje ten, kto nikomu nie pomaga.
22. Verba volant, scripta manent. Słowa ulatują, pisma pozostają.
23. Verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają.
24. Dum spiro, spero. Dopóki oddycham (żyję), mam nadzieję.
25. Ubi tu Caius, ibi ego Caia. Gdzie ty Gajuszu, tam ja Gaja.

(przysięga małżeńska narzeczonej)
26. Audi multa, dic pauca! Słuchaj dużo, mów mało.
27. Festina lente! Spiesz się powoli. (Oktawian August) 
28. Qualis pater, talis filius. Jaki ojciec, taki syn.
29. Pater semper incertus. Ojciec zawsze niepewny.
30. Primum vivere, deinde philosophari. Najpierw (trzeba) żyć, potem filozofować.
31.Elephantum ex musca facis. Robisz słonia z muchy („ z igły widły”)
32. Amicum proba, probatum ama! Przyjaciela próbuj, wypróbowanego – kochaj!
33. Vitae sal amicitia. Przyjaźń solą życia.
34. Amicus tamquam alter ego. Przyjaciel to jakby drugi ja.
35. Amor caecus est. Miłość jest ślepa.
36.Bene dignoscitur, bene curatur. To, co dobrze rozpoznane, jest dobrze leczone.
37.Beate vivere est honeste vivere. Żyć szczęśliwie to żyć uczciwie.
38.De mortuis aut bene aut nihil. O zmarłych (należy mówić) albo dobrze albo nic.
39.Mala herba cito crescit. Złe ziele szybko rośnie.
40. Ab ovo ad mala. Od jajka do jabłek (od początku do końca).
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II semestr nauki

1.Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Przeciwko sile śmierci nie ma lekarstwa w ogrodach. 

2. Salus aegroti suprema lex. Dobro chorego najwyższym prawem.
3. Non omnia possumus omnes. Nie wszyscy umiemy wszystko.
4. Qui potest mortem metuens esse non miser? Kto bojąc się śmierci może być szczęśliwy?
5. Ignavis semper feriae. Lenie zawsze mają wakacje.
6. Otia post negotia. Odpoczynek po pracy.
7. Rarus fortuna sua contentus. Mało kto jest zadowolony ze swego losu.
8. Memoria minuitur, nisi exercetur. Pamięć zmniejsza się, jeśli się jej nie ćwiczy.
9. Mens sana in corpore sano. W zdrowym ciele zdrowy duch.
10. Nomina sunt odiosa. Nazwiska są znienawidzone (bez nazwisk).
11. Honores mutant mores. Zaszczyty zmieniają obyczaje.
12. Quot homines, tot sententiae. Ilu ludzi, tyle zdań.
13. Quot capita, tot sententiae. Ile głów, tyle zdań.
14. O, tempora! O,mores! (Cicero) O czasy, o obyczaje!
15. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Czasy się zmieniają i my zmieniamy się w nich.
16. Repetitio est mater studiorum. Powtarzanie jest matką nauk.
17. Consuetudo est altera natura. Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
18. Panem et circenses! Chleba i igrzysk!
19. Aures multorum veritati clausae sunt. Uszy wielu są zamknięte na prawdę.
20. O nomen dulce libertatis! O, słodkie imię wolności!
21.Amicus verus rara avis est. Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem.
22. Fames artium magistra. Głód jest nauczycielem sztuk (umiejętności).
23. Occasio facit furem. Okazja czyni złodzieja.
24. Sapientis est mutare consilium. Jest cechą mądrego zmieniać zdanie.
25. Tarde venientibus ossa. Dla późno przychodzących – kości.
26. Iustitia civitatis fundamentum. Sprawiedliwość podstawą państwa.
27. Nihil est ab omni parte beatum. Nic nie jest szczęśliwe z każdej strony.

(Nie istnieje byt szczęśliwy pod każdym względem)
28. Non omne, quod nitet, aurum est Nie wszystko, co się świeci, jest złotem.
29. Urbi et orbi. Miastu (Rzymowi) i światu.   (błogosławieństwo Papieża)
30. Canis mortuus non mordet. Zdechły pies nie kąsa.
31. Lex retro non agit. Prawo nie działa wstecz.
32. Testis unus, testis nullus. Jeden świadek to nie świadek.
33. Vita sine litteris mors est. Życie bez literatury jest śmiercią.
34. Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. To, co wiemy, jest kroplą, to, czego nie wiemy – morzem.
35. Verbum nobile debet esse stabile. Słowo honoru powinno być stałe.
36. Nulla regula sine exceptione. Nie ma reguły bez wyjątku.
37. Omnia mea mecum porto. (Bias) Wszystko, co mam, noszę z sobą (filozof Bias  o 
mądrości).
38.Qualis vita et mors ita. Jakie życie, taka śmierć.
39. Sol omnibus lucet. Słońce świeci dla wszystkich.
40. Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło. 
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III semestr nauki

1. Si iuvatur, natura laudatur, si non iuvatur, medicus accusatur.
Jeśli (lekarstwo) pomaga, chwali się naturę, jeśli nie pomaga, oskarża się lekarza.

2. Plenus venter non studet libenter. Pełny żołądek niechętnie się uczy.
3. Est rerum omnium magister usus. Praktyka jest najlepszym nauczycielem wszystkich 
rzeczy.
4. Ex libro doctus, ex capite stultus. Z książki uczony, z głowy – głupiec.
5. Civium concordia – murus urbium. Zgoda obywateli murem miast.
6  Manus manum lavat. Ręka rękę myje.
7. Nosce te ipsum. Poznaj samego siebie. (napis na świątyni Apollina  

w Delfach)
8. Nemo ante mortem beatus. Nikt nie jest szczęśliwy przed śmiercią.
9.  Vultus animi index. Twarz zdrajcą duszy.
10. Parva domus, parva cura. Mały dom, mała troska.
11. Dies diem docet. Dzień uczy dzień.
12.Nulla dies sine linea. Nie ma dnia bez kreski (bez ćwiczenia).
13. Amicus certus in r(e) incerta cernitur. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.
14. Salus rei publicae suprema lex esto! Dobro rzeczpospolitej niech będzie najwyższym prawem!
15. Homo sum, humani nil a me alienum puto.   Jestem człowiekiem i sądzę, że nic,co ludzkie nie jest mi 

obce.(Terencjusz)
16. Homo res sacra  homini. Człowiek dla człowieka to rzecz święta.
17. Homo totiens moritur, quotiens amittit  amicos.Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci przyjaciół.
18. Si duo faciunt idem, non est idem. Jeśli dwóch robi to samo, to nie jest to to samo.
19. A nullo diligitur, qui neminem diligit. Przez nikogo nie jest lubiany ten, kto nikogo nie lubi.
20. Per risum multum potes cognoscere stultum.     Po częstym śmiechu możesz poznać głupca.
21. Omnia in rebus humanis dubia. W sprawach ludzkich wszystko wątpliwe.
22. Ex fructu arbor cognoscitur. Drzewo poznaje się po owocu.
23. Faber est quisque fortunae suae. Każdy jest kowalem swego losu. 
24. Habet et musca splenem. I mucha ma śledzionę (= ktoś spokojny też może się 

zdenerwować).
25. In vino veritas, in aqua sanitas. W winie prawda, w wodzie zdrowie.
26. Leonem mortuum etiam catuli mordent. Zdechłego lwa nawet szczenięta kąsają.
27. Magnum vectigal parsimonia. Oszczędność to wielki dochód.
28. Manu propria. Własnoręcznie (własną ręką).
29. Naturalia non sunt turpia. Rzeczy naturalne nie są szpetne.
30. Nemo mortem effugere potest. Nikt nie może uciec przed śmiercią.
31. Nihil semper suo statu manet. Nic nie trwa wiecznie w tym samym stanie.
32. Quaelibet vulpes caudam suam laudat. Każdy lis chwali swój ogon.
33. Quod non videt oculus, cor non dolet. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
34. Similia similibus curantur. Podobne leczy się podobnymi (zasada medycyny 

homeopatycznej).
35. Spes mater stultorum. Nadzieja matką głupich.
36. Una hirundo non facit ver. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
37. Doctrina multiplex, veritas una. Nauka wieloraka, prawda jedna.
38.  Etiam sanato vulnere cicatrix manet. Także po wyleczeniu rany zostaje blizna.
39. Sapienti sat (est). Mądremu wystarczy.
40.  Felix, quem faciunt aliena pericula cautum. Szczęśliwy, kogo cudze niebezpieczeństwa czynią 

ostrożnym.

LXVIII



IV semestr nauki
1.Donec eris sospes, multos numerabis amicos,
   Tempora si fuerint nubila, solus eris. Dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz mieć wielu przyjaciół, 

jeśli czasy będą nieprzychylne, będziesz sam. (Owidiusz)
 2. Usus est magister optimus. Praktyka jest najlepszym nauczycielem.
 3. Maximae fortunae minime crede! Największemu szczęściu najmniej ufaj!
 4. Et optima et pessima pars corporis humani est lingua.

Język jest i najlepszą i najgorszą częścią ciała ludzkiego.
 5. Non faciunt equum meliorem aurei freni. Złote cugle nie czynią konia lepszym.
 6. Homini homine nihil pulchrius videtur. Człowiekowi nic nie wydaje się piękniejsze od człowieka.
 7. Sapiens est omnium beatissimus. Mędrzec jest najszczęśliwszy ze wszystkich.
 8. Maiori cede! Ustąp starszemu!
 9. Honesta fama melior pecunia. Uczciwa sława lepsza od pieniędzy.
10.  Honesta mors turpi vita potior. Uczciwa śmierć lepsza od haniebnego życia.
11. Levior est rerum, quam temporis iactura. Lżejsza jest strata pieniędzy niż czasu.
12. Nihil lacrima citius arescit. Nic nie wysycha szybciej niż łza.
13. Melior est canis vivus leone mortuo. Lepszy jest żywy pies od zdechłego lwa.
14. Imperare sibi est maximum imperium. Panowanie nad sobą jest największą władzą. (Seneka)
15. Citius, altius, fortius! Szybciej, wyżej, mocniej! (dewiza igrzysk olimpijskich)
16. Gravissimum est imperium consuetudinis. Władza przyzwyczajenia jest najcięższa.
17. Pauperrimi non semper miserrimi. Najbiedniejsi nie zawsze najnieszczęśliwsi.
18. Nullus locus domestica sede  iucundior. Żadne miejsce nie jest przyjemniejsze od siedziby 

domowej.
19. Vilius est argentum auro, virtutibus aurum. Tańsze jest srebro od złota, złoto tańsze od cnót.
20. Veterrimus homini optimus amicus est. Najstarszy przyjaciel jest dla człowieka najlepszy.
21. Vel sapientissimus errare potest. Nawet najmądrzejszy może się pomylić.
22. Summum bonum. Najwyższe dobro.
23. Maximum ius est saepe maxima iniuria. Najwyższe prawo jest często najwyższym bezprawiem.
24. Potius sero quam numquam. Lepiej późno niż wcale.
25. Nulla servitus turpior est quam voluntaria.  Żadna niewola nie jest bardziej haniebna niż dobrowolna

(Seneka).
26. Nihil est veritatis luce dulcius. Nic nie jest słodsze niż światło prawdy. ( Cyceron)
27. Summa cum laude. Z najwyższą pochwałą (najchlubniej).
28.Cogitationes posteriores saepe sunt meliores. Późniejsze przemyślenia często są lepsze.
29. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.

Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo.
30. Fama nihil est celerius. Nic nie jest szybsze niż rozgłos.
31. Fames est optimus coquus. Głód jest najlepszym kucharzem.
32. Morbum evitare quam curare facilius est. Łatwiej jest unikać choroby niż ją leczyć.
33. Quod cito fit, citro perit. Co szybko powstaje, szybko ginie.
34. Domus propria,  domus optima. Własny dom jest najlepszym domem.
35. Corruptio optimi pessima. Najgorsze jest przekupywanie najlepszego (człowieka).
36. Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur. 
   Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę nawet 

największe rozpadają się.
37. Optimum medicamentum quies est. Najlepszym lekarstwem jest spokój. (Celsus)
38. Corruptissima res publica plurimae legis Najbardziej przekupne jest państwo bardzo licznych praw

(w którym jest mnogość praw)  (Tacyt)
39. Ad meliora tempora! (Ad feliciora tempora) Do lepszych czasów! (Do szczęśliwszych czasów).
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	Podstawy języka łacińskiego
	Materiały do nauki języka łacińskiego
	dla klas z rozszerzonym programem nauczania
	przedmiotów matematyczno–przyrodniczych
	Rozpoczynamy naszą przygodę z lingua Latina, językiem starożytnych Rzymian. Mówi się czasem, że łacina jest językiem martwym, bo dziś nie posługuje się nim żaden naród ani grupa etniczna, język nie rozwija się w sposób naturalny. Jednak dla nauk przyrodniczych jest to atutem. Język, który się nie zmienia, świetnie nadaje się do opisu świata przyrody, medycyny czy farmacji – mamy pewność, że nazwy zwierząt, roślin, pojęcia anatomiczne nie nabiorą innego znaczenia. Dlatego terminologia łacińska, mimo ekspansji języka angielskiego, nadal obowiązuje adeptów nauk przyrodniczych i medycznych. Z tych powodów w naszej szkole wprowadzono język łaciński jako przedmiot uzupełniający w klasach z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów matematyczno–przyrodniczych.
	Mam nadzieję, że nauka języka łacińskiego przyniesie Wam nie tylko dużo pożytku, lecz także sporo radości. Powodzenia!
	Janina Wolsza
	Alfabet łaciński
	Alfabet łaciński składa się z 24 liter.
	A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
	a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v x y z
	Z wymową łacińską jest pewien kłopot. Ponieważ z oczywistych powodów nie możemy odtworzyć wymowy rodzimych użytkowników języka łacińskiego – starożytnych Rzymian, dziś każdy współczesny naród wymawia łacinę zgodnie z właściwym sobie systemem fonetycznym. Współczesne badania naukowe pozwoliły jednak ustalić wymowę jak najbardziej zbliżoną do wymowy starożytnych Rzymian (tzw. Latina restituta). Z tym sposobem wymawiania możemy się spotkać na uniwersytetach i w ośrodkach naukowych. W polskich szkołach dominuje jednak wymowa tradycyjna, to jest taka, jaką Polacy stosowali od początku współistnienia łaciny z językiem polskim. Wymowa tradycyjna jest już wpisana w naszą kulturę, brzmi swojsko w uszach nawet tych Polaków, którzy nigdy nie uczyli się języka łacińskiego. Prosty przykład: gdybyśmy używali Latina restituta, musielibyśmy czytać tytuł powieści Sienkiewicza: Kło ładis, bo tak mniej więcej powiedziałby starożytny Rzymianin. Pozostańmy zatem przy bliższej polskiemu uchu wymowie: Kwo wadis?
	Oprócz samogłosek i spółgłosek rozróżniamy dwugłoski (dyftongi), czyli połączenia dwóch samogłosek, które czytamy jako jedną długą samogłoskę:
	– ae wymawiamy jak e;
	– oe wymawiamy jak e;
	– au wymawiamy jak w polskich wyrazach: auto, Australia;
	– eu wymawiamy jak w polskim Europa.
	
	Zapamiętajmy jeszcze kilka zasad wymowy.
	
	– c przed: e,i,y,ae,oe wymawiamy jak c, w pozostałych sytuacjach jak k
	np.: cera, circus, caeremonia, coemetarium;
	– i na początku wyrazu przed samogłoską i w środku wyrazu między samogłoskami wymawiamy jak j, np.: Iulia, Ianuarius, maior,
	– ngu wymawiamy jak: ngw, np. lingua, sanguis
	– ph w słowach pochodzenia greckiego wymawiamy jak f, np.: philosophia
	– qu wymawiamy jak kw (q występuje zawsze w połączeniu z u): quadratus, qualis
	– rh wymawiamy jak r, np.: rhetor;
	– s wymawiamy jak s, (a nie jak z) np.: rosa,
	– su wymawiamy jak sw, np.: suavis
	– th wymawiamy jak t, np.: theatrum
	– ti wymawiamy jak ti, (a nie cj) np.: lectio, recitatio
	– v wymawiamy jak w np.: verbum, villa
	– x wymawiamy jak ks np.: Xerxes, rex

	Iloczas i akcent
	Język łaciński dysponował iloczasem, czyli odróżniał samogłoski długie i krótkie. Ponieważ w języku polskim nie ma iloczasu, wydawcy podręczników czasem zaznaczają nad samogłoską jej długość (np. ă = krótkie a; ā = długie a). Dyftongi są zawsze długie. Akcent zależny jest od długości sylaby.
	Sylaba jest długa, jeśli:
	zawiera długą samogłoskę, np.: natūra, medicīna, Eurōpa;
	jest sylabą zamkniętą (wówczas samogłoska stanowiąca ośrodek sylaby wydłuża się), np.: instrumentum, eventus.
	Sylaba jest krótka, gdy jest otwarta i zawiera krótką samogłoskę, np.: medĭcus, philosŏphus.
	Akcent w języku łacińskim, podobnie jak w polskim, pada na ogół na przedostatnią sylabę
	( w wyrazach dwusylabowych jest to oczywiście sylaba pierwsza). W dłuższych wyrazach, jeśli sylaba przedostatnia jest krótka, akcent przesuwa się na sylabę trzecią od końca, np.: mathematĭcus, tabŭla, discipŭlus. Ze względu na akcent interesuje nas zatem jedynie iloczas przedostatniej sylaby i tylko jej iloczas będziemy zaznaczać.

	Latīne legĭmus
	Czytamy po łacinie
	Ardŭa prima via est. Pierwsza droga jest stroma.
	Medĭcus curat, natūra sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia.
	Nulla est medicīna sine lingua Latīna. Nie ma medycyny bez jezyka łacińskiego.
	Natūram mutāre difficĭle est. Trudno jest zmienić naturę.
	Aquĭla non capit muscas. Orzeł nie chwyta much.
	Salus aegroti suprema lex. Dobro chorego najwyższym prawem.
	Festīna lente. Spiesz się powoli. (Oktawian August)
	Medicīna soror philosophĭae. Medycyna siostrą filozofii.
	Primum non nocēre. Po pierwsze – nie szkodzić. (Hipokrates)
	Praesente medico nihil nocet. W obecności lekarza nic nie szkodzi.
	Medĭce, cura te ipsum! Lekarzu, lecz się sam!
	Per scientiam ad salutem aegroti. Przez wiedzę do zdrowia chorego.
	Przypadki i deklinacje
	Casus Latini – przypadki łacińskie
	Declinationes – deklinacje
	W języku łacińskim występuje sześć przypadków:
	Lp.
	Nazwa łacińska
	Pytania
	Odpowiednik polski
	Pytania
	1.
	Nominativus
	quis?quid?
	mianownik
	kto? co?
	2.
	Genetivus
	cuius?
	dopełniacz
	kogo? czego?
	czyj?
	3.
	Dativus
	cui?
	celownik
	komu? czemu?
	dla kogo? dla czego?
	4.
	Accusativus
	quem? quid?
	biernik
	kogo? co?
	5.
	Ablativus (właściwy)
	Ablativus instrumentalis
	Ablativus locativus
	quo?
	brak odpowiednika
	narzędnik
	miejscownik
	od kogo? od czego?
	kim? czym? /z kim? z czym?
	o kim? o czym?
	6.
	Vocativus
	wołacz
	
	Rzeczowniki łacińskie mogą odmieniać się według jednej z pięciu deklinacji. Przynależność rzeczownika do deklinacji rozpoznajemy po zakończeniach nominatiwu i genetiwu singularis (liczby pojedynczej), dlatego ucząc się nowego rzeczownika staramy się zapamiętać oba zakończenia. Słowniki podają obok nominatiwu zakończenie genetiwu np.: lingua,ae – język.
	Zakończenia obu przypadków dla poszczególnych deklinacji są następujące:
	Deklinacja
	I
	II
	III
	IV
	V
	Nominativus
	–a
	–us,–er/–um
	różne
	–us/–u
	–es
	Genetivus
	–ae
	–i
	–is
	–us
	–ei
	Ćwiczenie:
	Określ przynależność następujących rzeczowników do deklinacji:
	planta,–ae roślina
	audītus,–us słuch
	homo, –ǐnis człowiek
	res, –ei rzecz
	medǐcus,–i lekarz
	genu,–us kolano
	corpus,–ŏris ciało
	tussis, –is kaszel
	venenum,–i trucizna
	magister,–tri nauczyciel
	radix,–ǐcis korzeń
	annus,–i rok
	manus,–us ręka
	homo, –inis człowiek

	I deklinacja
	Do I deklinacji należą rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego (feminina) zakończone w nominatiwie singularis na –a, w genetiwie singularis na –ae. Grupę wyjątków stanowią rzeczowniki rodzaju męskiego (masculina), oznaczające mężczyzn np.: poeta,ae – poeta; agricola,–ae – rolnik, nauta,–ae – żeglarz, Persa,–ae – Pers.
	Wzór odmiany
	Przypadek
	SINGULARIS – l.poj.
	PLURALIS – l.mnoga
	Nominativus
	planta medicata
	plantae medicatae
	Genetivus
	plantae medicatae
	plantārum medicatārum
	Dativus
	plantae medicatae
	plantis medicatis
	Accusativus
	plantam medicatam
	plantas medicatas
	Ablativus
	plantā medicatā
	plantis medicatis
	Vocativus
	planta medicata
	plantae medicatae


	De puellā et de rosā
	rosa,ae f– róża
	planta,ae f – roślina
	est – jest
	forma,ae f – kształt
	pulchra – piękna
	puer, pueri m – chłopak
	puella,ae f – dziewczyna
	amata – ukochana ,ulubiona
	rubra – czerwona
	dat – daje
	gaudet – cieszy się
	et – i
	clamat – krzyczy, woła
	quam – jak
	es – jesteś
	quoque – także
	cogitat – myśli
	De plantis
	Multae plantae in terra sunt. Familiae plantārum variae sunt. Nonnullas plantas in schola cognoscimus, sicut: Mentham piperitam, Matricariam chamomillam, Gentianam lutĕam.
	De plantis medicatis magistra nobis narrat. O, plantae medicatae, hominĭbus utĭles estis!
	multae – liczne, wiele
	in – w, na
	terra,ae f – ziemia
	sunt – są
	familia,ae f – rodzina
	varia – różna
	nonnulla – niektóra
	schola,ae f – szkoła
	cognoscimus – poznajemy
	sicut –tak,jak
	Mentha piperita – mięta pieprzowa
	Matricaria chamomilla – rumianek pospolity
	Gentiana lutĕa – goryczka żółta
	medicata – lecznicza
	magistra,ae f – nauczycielka
	nobis – nam
	narrat – opowiada
	hominǐbus – ludziom
	utǐles – użyteczni, użyteczne
	estis – jesteście
	Przykłady rzeczowników I deklinacji
	ala, –ae f – skrzydło
	aqua, –ae f – woda
	arteria, –ae f– tętnica
	cauda, – ae f – ogon
	cellula, – ae f – komórka
	clavicula, –ae f – obojczyk
	costa, –ae f – żebro
	fractura, –ae f – złamanie
	gutta, – ae f – kropla
	herba, – ae f – ziele, zioło
	lacrima, –ae f łza
	lingua, –ae f – język
	silva, –ae f – las
	spina, –ae f – grzebień, kolec
	tela, –ae f – tkanka
	vena, –ae f – żyła

	Koniugacja
	Indicativus praesentis activi (tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej),
	imperativus praesentis activi (tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej),
	infinitivus praesentis activi (bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej)
	czasowników koniugacji I, II i IV oraz czasownika “esse” – być
	Temat czasowników koniugacji I, II i IV zakończony jest na długą samogłoskę, dlatego w odmianie tych trzech koniugacji dostrzeżemy dużo podobieństw. Koniugacja III, o tematach najczęściej spółgłoskowych, wymaga odrębnego omówienia.
	Odmiana czasowników koniugacji I, II i IV w inf., ind. i imperat. praesentis activi
	Czasownik „esse” – być

	De Vesta, Diana Minervaque
	Deklinacja II
	Wzory odmian
	Przypadek
	SINGULARIS – l.poj.
	PLURALIS – l.mnoga
	Nominativus
	medicus doctus
	medici docti
	Genetivus
	medicōrum doctōrum
	Dativus
	medico docto
	medicis doctis
	Accusativus
	medicum doctum
	medicos doctos
	Ablativus
	medico docto
	medicis doctis
	Vocativus
	medice docte
	medici docti
	Przypadek
	SINGULARIS – l.poj.
	PLURALIS – l.mnoga
	Nominativus
	puer aeger
	pueri aegri
	Genetivus
	puerōrum aegrōrum
	Dativus
	puero aegro
	pueris aegris
	Accusativus
	puerum aegrum
	pueros aegros
	Ablativus
	puero aegro
	pueris aegris
	Vocativus
	puer aeger
	pueri aegri
	Przypadek
	SINGULARIS – l.poj.
	PLURALIS – l.mnoga
	Nominativus
	remedia bona
	Genetivus
	remediōrum bonōrum
	Dativus
	Accusativus
	Ablativus
	Vocativus

	Przykłady rzeczowników II deklinacji

	Publius aeger est
	De remediis
	Osobliwości odmiany deklinacji I i II.
	Wzór odmiany
	Złożenia z czasownikiem „esse”. Indicativus praesentis, imperfecti, futuri activi
	Indicativus praesentis activi
	Indicativus imperfecti activi
	Indicativus futuri activi

	Quintus scholam frequentat
	Dativus possessivus
	De scriba beato
	1. Pueri boni multos amicos habent. …………………………………………………………………………………………
	2. Pharmacopola medicamenta varia habet. …………………………………………………………………………………………
	3. Domini Romani multos servos habent. …………………………………………………………………………………………
	4. Puer aegrotus medicamenta varia habet. …………………………………………………………………………………………
	5. Medicus bonus pecuniam magnam habet. …………………………………………………………………………………………
	6. Agricolae antiqui magnos agros habent. …………………………………………………………………………………………
	Zaimki osobowe
	Przetłumacz na język łaciński:
	1. ja i ty ……………………………………
	2. my i wy …………………………………...
	3. ja z tobą …………………………………..
	4. my z wami …………………………………..
	5. my dla was (dat.) …………………………………..
	6. ty dla mnie …………………………………..
	7. kto z was (quis – kto) …………………………………..
	8. nikt z nas (nemo – nikt) …………………………………..

	Zaimki dzierżawcze
	a) nasze życie (szyk: życie nasze) ……………………………………………
	b) ja i moja rodzina ……………………………………………
	c) wy i wasza szkoła ……………………………………………
	d) my i nasz nauczyciel ……………………………………………
	e) ja, ty i nasz przyjaciel ……………………………………………
	f) rodzina naszych przyjaciół ……………………………………………
	g) cień mojego nauczyciela ……………………………………………
	h) historia twojego życia ……………………………………………
	i) lekarz waszego syna ……………………………………………
	j) obowiązek twojego lekarza ……………………………………………
	2. Zamień na konstrukcję dativus possessivus.
	a) Multos amicos habemus. ………………………………………………………………………………………
	b) Villam pulchram habetis. ………………………………………………………………………………………
	c) Multa negotia habes. ………………………………………………………………………………………
	d) Magnam pecuniam non habeo. ………………………………………………………………………………………

	Passivum
	Strona bierna
	Indicativus praesentis passivi czasowników koniugacji I, II i IV
	Końcówki strony biernej
	Zamiana strony czynnej na bierną

	III koniugacja
	Indicativus praesentis activi et passivi czasowników koniugacji III

	In schola Romana
	discipulus, i – uczeń
	lego, –ere – czytać
	scribo, –ere – pisać
	disco, –ere – uczyć się
	doceo, –ere – uczyć (kogoś)
	tabula, ae – tablica, tabliczka
	eas... quas – te… które
	e (ex) z abl. – z
	liber, libri – książka
	recito, –are – czytać głośno
	impero, –are – rozkazywać
	stilus, i – rylec
	sumo, –ere – wziąć
	vita, –ae – życie
	deinde – następnie, potem
	alius, a, ud – inny
	tibi (dat.) – tobie
	tunc – wtedy, potem
	dico, –ere – mówić
	vester, vestra, vestrum – wasz
	mihi (dat.) – mi, mnie
	reddo, ere – oddać
	mendum, i – błąd
	corrigo, –ere – poprawiać
	ignavus, a, um – leniwy
	Deklinacja III
	Typ spółgłoskowy
	Wzór odmiany

	De ranarum rege
	III deklinacja
	Rzeczowniki typu samogłoskowego
	Singularis
	Pluralis
	Nom.
	mare (animal, exemplar)
	maria,( animalia, exemplaria)
	Gen.
	marium, (animalium, exemplarium)
	Dat.
	mari (animali, exemplari)
	maribus (animalibus, exemplaribus)
	Acc.
	mare (animal, exemplar)
	maria,( animalia, exemplaria)
	Abl.
	mari (animali, exemplari)
	maribus (animalibus, exemplaribus)
	Voc.
	mare (animal, exemplar)
	maria,( animalia, exemplaria)

	De Neptuno deo
	Deklinacja III
	Typ mieszany
	Do typu mieszanego III deklinacji należą:
	rzeczowniki nierównozgłoskowe (imparisyllaba), zakończone w temacie na dwie spółgłoski; np.:
	pars, partis f część
	mens, mentis f myśl
	mors, mortis f śmierć
	urbs, urbis f miasto
	dens, dentis m ząb
	pons, pontis m most
	fons, fontis m źródło
	mons, montis m góra
	cor, cordis n serce
	os, ossis n kość
	rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllaba), zakończone w nom. sing. na –es lub –is; np.:
	fames, –is f głód
	nubes, –is f chmura
	civis, –is m, f obywatel (–ka)
	navis, –is f okręt
	avis, –is f ptak
	vulpes, – is f lis
	auris, –is f ucho
	testis, – is m świadek
	finis, – is m koniec
	Odmiana typu mieszanego różni się od typu spółgłoskowego
	tylko gen. pluralis zakończonym na –ium

	De leone et vulpe
	leo, leonis m – lew
	bestia, ae – dzikie zwierzę
	senectus, – utis f – starość
	confectus – wyczerpany (dosł: wykończony)
	spelunca, – ae – jaskinia
	iaceo, – ere – leżeć
	advenio, – ire – przybyć
	capio, – ere – chwytać
	devoro, – are – pożerać
	etiam – także
	vulpes, – is f – lis
	cautus, – a, – um – ostrożny
	procul – z daleka
	respondeo, –ere – odpowiadać
	vestigium, – i – ślad
	terreo, – ere – straszyć, odstraszać
	enim – bowiem
	intrans, – ntis – wchodzący
	excedens, –ntis – wychodzący
	Sententia:
	Leonem mortuum etiam catuli mordent.
	Zdechłego lwa nawet szczenięta kąsają.
	Przymiotniki III deklinacji
	Przymiotniki III deklinacji dzielą się na trzy grupy:
	1. Przymiotniki o trzech zakończeniach w nom. sing.:
	M F N
	–er –is –e
	celeber celebris celebre
	sławny sławna sławne
	W słowniku ten przymiotnik jest zapisany tak: celeber, bris, e
	2. Przymiotniki o dwóch zakończeniach w nom. sing.:
	M F N
	–is –is –e
	brevis brevis breve
	krótki krótka krótkie
	Zapis w słowniku: brevis, –e
	3. Przymiotniki o jednym zakończeniu w nom. sing. dla wszystkich trzech rodzajów:
	M F N
	–x –x –x
	felix felix felix
	szczęśliwy szczęśliwa szczęśliwe
	–ns –ns –ns
	sapiens sapiens sapiens
	mądry mądra mądre
	
	Przy tych przymiotnikach słowniki podają w nawiasie genetivus singularis: felix, –icis;
	sapiens, –ntis.
	Przykłady przymiotników III deklinacji:
	–er, is, e
	celer, eris, e szybki
	saluber, bris, e zdrowy, zdrowotny
	acer, cris, e ostry
	–is, e
	gravis, e ciężki
	mineralis, e mineralny
	vegetabilis, e roślinny
	–x
	simplex, –icis prosty, pojedynczy
	–ns
	recens, –ntis świeży
	vehemens, – ntis gwałtowny
	Clemens, – ntis łagodny, delikatny
	Przymiotniki III deklinacji odmieniają się według typu samogłoskowego

	Odmiana przymiotników III deklinacji (zakończenia)
	przypadek
	M
	F
	N
	M
	F
	N
	Nom.
	–er
	–is
	–x
	–ns
	–is
	–is
	–x
	–ns
	–e
	–e
	–x
	–ns
	–es
	–es
	–ia
	Gen.
	–is
	–is
	–is
	–ium
	–ium
	–ium
	Dat.
	–i
	–i
	–i
	–ibus
	–ibus
	–ibus
	Acc.
	–em
	–em
	–e
	–x
	–ns
	–es
	–es
	–ia
	Abl.
	–i
	–i
	–i
	–ibus
	–ibus
	–ibus
	Ćwiczenia:
	Odmień w singularis i pluralis:
	medicus celeber,
	aqua mineralis,
	remedium vegetabile.
	SINGULARIS
	PLURALIS
	NOM.
	medicus celeber
	GEN.
	DAT.
	ACC.
	ABL.
	VOC.
	SINGULARIS
	PLURALIS
	NOM.
	aqua mineralis
	GEN.
	DAT.
	ACC.
	ABL.
	VOC.
	SINGULARIS
	PLURALIS
	NOM.
	remedium vegetabile
	GEN.
	DAT.
	ACC.
	ABL.
	VOC.
	Przetłumacz:
	1. lek prosty …………………………………………………….……..
	2. leki proste …………………………………………………….…..…
	3. leków prostych …………………………………………………….…..…
	4. woda mineralna ………………………………………………….….….…
	5. wodę mineralną ………………………………………………….….….…
	6. w wodzie mineralnej ……………………………..………………………….…
	7. wody mineralne ……………………………………………………..….…
	8. ciężka choroba ………………………………………………………...…
	9. ciężkich chorobach ………………………………………………………...…
	10. historia ciężkich chorób ………………………………………………………...…

	„Contra vim mortis non est medicamen in hortis”
	Homines aegroti remedia varia, ut remedia vegetabilia, remedia animalia, remedia chimica adhibent. Multis aegrotis etiam aquae minerales ad valetudinem pervenire prosunt. Aquae minerales sales minerales habent, qui organismo humano necessarii sunt. Etiam multae plantae medicatae sales minerales continent, exempli causā: Salvia officinālis, Symphytum officināle, Equisētum arvense, Iunipĕrus communis aliaeque. Sed non omnes morbi sanabĭles sunt. Morbi graves, ut carcinōma, encephalītis saepe insanabĭles sunt. Multi homines studiis dediti curationem efficācem morborum gravium invenire cupiunt.
	vegetabilis, e – roślinny
	animalis, e – zwierzęcy
	chimicus, a, um – chemiczny
	adhibeo, –ere – zażywać, stosować
	valetudo, inis – dobry stan zdrowia, zdrowie
	pervenio, – ire – przejść
	sal, salis m – sól
	necessarius, a, um – niezbędny, konieczny
	contineo, –ere – zawierać
	exempli causā – na przykład
	Salvia officinālis – szałwia lecznicza
	Symphytum officināle – żywokost lekarski
	Equisētum arvense – skrzyp polny
	Iunipĕrus communis – jałowiec pospolity
	sanabilis, e – uleczalny
	insanabilis, e – nieuleczalny
	carcinōma, atis n – nowotwór, rak
	encephalītis, itidis f – zapalenie mózgu
	homo studiis deditus – naukowiec
	effĭcax, acis – skuteczny
	invenio, – ire – znaleźć, wynaleźć,
	cupio, ĕre – pragnąć, chcieć
	Zapamiętaj:
	Przyrostek: – oma, gen.–omatis tworzy w nomenklaturze medycznej nazwę nowotworu, np.:
	sarcoma, –atis n – mięsak; melanoma, –atis n – czerniak; fibroma, –atis n – włókniak.
	Przyrostek: – itis, gen.–itidis tworzy nazwę stanu zapalnego, np. gastritis, –itidis f – zapalenie żołądka, nieżyt żołądka; tonsillitis, –itidis f – zapalenie migdałków; sinusitis, –itidis f – zapalenie zatoki.
	De amicitia
	Aliquando duo amici iter per montes faciunt. Tum subito ursum appropinquantem vident. Alter ex amicis celeriter arborem ascendit, alter certam mortem ante oculos habet. Tum in mentem ei venit: “Ursus mortuorum corpora non attingit”. Itaque humi recumbit et spiritum continet. Ursus iuveni appropinquat, corpus eius temptat, denique discedit, iuvenem intactum relinquit. Tum alter ex arbore descendit et amicum per iocum interrogat: ”Quid ursus tibi in aurem dixit?” Amicus respondet: “Pulchram sententiam cognovi:
	Amicus certus in r(e) incerta cernitur”.
	aliquando – kiedyś, niegdyś
	duo, duae, duo – dwaj, dwie, dwoje
	iter, itineris n – droga, podróż
	iter facere – odbywać drogę, wędrować
	mons, montis m – góra
	subito – nagle
	ursus, i niedźwiedź
	alter …. alter – jeden….. drugi
	celeriter – szybko
	arbor, oris f – drzewo
	arborem ascendere – wejść na drzewo
	ex arbore descendere – zejść z drzewa
	certus, a, um – pewny
	incertus, a, um – niepewny
	attingo, –ere – dotykać
	humus, i – ziemia (humi – na ziemi)
	recumbo, –ere – położyć się
	spiritus, us (IV dekl.) – oddech
	contineo, –ere – trzymać w granicach, tu: wstrzymać
	tempto, –are – dotykać
	denique – wreszcie, w końcu
	discedo, –ere – odchodzić
	intactus, a, um – nietknięty
	relinquo, –ere – pozostawić, opuścić
	iocus, i – żart, dowcip
	dixit – 3 os. czasu przeszłego perfectum od:
	dico, –ere – mówić
	cognovi – 1 os. czasu przeszłego perfectum od: cognosco, –ere – poznać
	res, rei f – rzecz
	cerno, –ere – dostrzec, zauważyć
	De erinaceo et vipĕra
	Erinacěus hieme viperam rogat: „Accǐpe me, o vipĕra bona, in cavernam tuam, frigǒre enim vexor”. Obtempěrat vipěra erinacěi precǐbus et eum domum suam immittit. Sed mox saepe erinacěi spinis pungǐtur. Itaque dicit: “relinque domum meam, nam et mihi et tibi nimis parva est”. Erinacěus respondet: “ Mihi placet caverna ea, tu autem, si tibi non placet, alio demigra”. Et vipěra cogǐtur domo sua ceděre.
	erinaceus, i – jeż
	hiems, hiemis – zima
	vipera, ae – żmija
	rogo, –are – prosić, pytać
	accipio, –ere – przyjąć
	caverna, ae – jama
	frigus, oris n – chłód, zimno
	vexo, –are – nękać, gnębić
	obtempero, –are – być posłusznym, słuchać
	prex, precis f – prośba
	eum (acc.) – go
	domum suam – do swojego domu
	immitto, –ere – wpuszczać
	sed – lecz
	mox – wkrótce
	spina, ae – kolec
	pungo, –ere – kłuć
	relinquo, –ere – opuścić, pozostawić
	nimis – zbyt
	mihi, tibi (dat.) – mnie, tobie, dla mnie, dla ciebie
	placeo, –ere – podobać się
	si – jeśli
	alio – gdzie indziej
	demigro, –are – wywędrować
	cogo, –ere – zmusić
	cedo,–ere – ustępować
	Deklinacja IV
	Do IV deklinacji należą rzeczowniki o temacie zakończonym na „u”:
	rodzaju męskiego zakończone w nom. sing. na –us, w gen. sing. na –us;
	rodzaju nijakiego zakończone w nom. sing. na –u, w gen. sing. na –us.

	SINGULARIS
	PLURALIS
	Nominativus
	sensus zmysł
	cornu róg
	sensus
	Genetivus
	sensus
	cornus
	sensǔum
	Dativus
	sensǔi
	cornu
	sensĭbus
	Accusativus
	sensum
	cornu
	sensus
	Ablativus
	sensu
	cornu
	sensĭbus
	Vocativus
	sensus
	cornu
	sensus
	Najważniejsze wyjątki rodzaju żeńskiego (feminina):
	manus, us f ręka
	domus, us f dom
	Manǔum laudatio
	(Cicero, De natura deorum, II, 150)
	Quam aptas quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit! Digitorum enim contractio facilis facilisque porrectio ob molles commissuras et articulos nullo in motu difficultatem habet. Itaque ad pingendum, ad formandum, ad secandum apta est manus motione digitorum. Manus apta est ad cultus agrorum constructionesque domuum, ad tegumenta corporum vel texta vel suta omnemque fabricam aeris et ferri; ex quo intellegitur nos manibus omnia efficere, ut tecti, ut vestiti, ut sani esse possimus, ut urbes et domos habeamus.
	quam – jak
	aptus, a, um – odpowiedni, stosowny
	ministra, ae – pomocnica, sługa
	dedit – dał(a) – perfectum od: dare
	digitus, – i– palec
	enim – bowiem
	contractio, onis – ściągnięcie
	porrectio, onis – wyciągnięcie
	facilis, e – łatwy
	ob z acc. – z powodu
	mollis, e – miękki
	commissura, ae – złączenie, spojenie
	articulus, i – staw (anat.)
	nullus, a, um – żaden
	motus, – us – ruch
	difficultas, atis f – trudność
	pingo, – ere – malować
	ad pingendum – do malowania
	formo, –are – kształtować
	seco, –are – ciąć
	motio, onis f – ruch, poruszanie się
	cultus, –us – uprawa
	constructio, onis – budowa
	tegumentum, i – okrycie, osłona, ochrona
	texo, –ere – tkać
	textus, a, um –utkany
	suo, ere – szyć
	sutus, a, um – uszyty
	fabrica, ae – warsztat, budowa, tworzenie
	aes, aeris n – spiż, brąz
	ferrum, i – żelazo
	ex quo – z tego
	intellegitur nos efficere omnia –
	rozumie się, że (my) wytwarzamy wszystko
	tego, –ere – nakryć
	tectus, a, um – nakryty
	vestio, –ire – odziewać
	vestitus,a ,um – odziany
	ut..... possimus – abyśmy mogli
	ut..... habeamus – abyśmy mieli
	Deklinacja V
	Do deklinacji V należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego (feminina),
	zakończone w nom. sing na –es, w gen. sing. na –ei np.:
	res, rei – rzecz
	fides, fidei – wiara, wierność
	spes, spei – nadzieja
	facies, faciei – powierzchnia, twarz
	Wyjątkami rodzaju męskiego (masculina) są:
	dies, diei m – dzień,
	meridies, meridiei m – południe.
	Rzeczownik dies może być też rodzaju żeńskiego – wtedy, kiedy oznacza termin, określoną datę, np.: quarta die – w czwartym dniu, hodierna die – w dniu dzisiejszym, dies composita – umówiony dzień. Dlatego też: Prima (dies) Aprilis.
	Singularis
	Pluralis
	Nom.
	res
	res
	Gen.
	Dat.
	rei
	rebus
	Acc.
	rem
	res
	Abl.
	re
	rebus
	Voc.
	res
	res

	De re publica Romana
	Res publica Romana multos scriptores claros, imperatores magnos habet. Rei publicae temporibus multi cives Romani virtute, fide, constantia celebres sunt. Romani in re militari excellent. Titus Livius et Publius Cornelius Tacitus, rerum gestarum scriptores, multa de re publica tradunt. Cives Romani in rebus adversis fortes et in rebus secundis non ignavi rem publicam amant et pro re publica vitam ponere parati sunt. Romani non solum rem publicam, sed etiam res domesticas ac familiares bonis legibus instituunt.
	rei publicae temporibus – w czasach rzeczpospolitej
	civis,–is m – obywatel
	virtus, –utis f – dzielność, męstwo, zaleta, cnota
	constantia, ae – stałość
	excello, –ere – wyróżniać się, odznaczać się
	trado, –ere – przekazywać
	fortis, e – dzielny
	vitam ponere – oddać życie
	paratus, a, um – gotowy
	non solum .... sed etiam – nie tylko ..... lecz także
	instituo, ere – urządzać, uporządkować
	Złożenia:
	res adversae – niepowodzenia, nieszczęście
	res secundae – pomyślność, szczęście
	res publica – państwo, rzeczpospolita
	res publicae – sprawy państwowe
	res militaris – wojskowość
	res familiares – majątek
	res gestae – dzieje, historia
	res divinae – religia
	Powtórzenie systemu deklinacji łacińskiej
	Zakończyliśmy poznawanie deklinacji łacińskich – czas na syntezę i powtórzenie.
	Zakończenia deklinacji
	SINGULARIS
	Deklinacja
	I
	II
	III
	IV
	V
	Rodzaj
	F
	M / N
	M, F/ N
	M / N
	F
	Części mowy
	rzeczownik
	przymiotnik
	rzeczownik
	przymiotnik
	rzeczownik
	przymiotnik
	rzeczownik
	rzeczownik
	Nominativus
	a
	us, er/ um
	różne
	us/ u
	es
	Genetivus
	ae
	i
	is
	us
	ei
	Dativus
	ae
	o
	i
	ui/ u
	ei
	Accusativus
	am
	um/ um
	em/ =Nom.
	um/ u
	em
	Ablativus
	a
	o
	e (i)
	u
	e
	Vocativus
	a
	e, er/ um
	=Nom.
	es
	Deklinacja
	I
	II
	III
	IV
	V
	Rodzaj
	F
	M / N
	M, F/ N
	M / N
	F
	Części mowy
	rzeczownik
	przymiotnik
	rzeczownik
	przymiotnik
	rzeczownik
	przymiotnik
	rzeczownik
	rzeczownik
	Nominativus
	ae
	i / a
	es/ a (ia)
	us/ ua
	es
	Genetivus
	arum
	orum
	um (ium)
	uum
	erum
	Dativus
	is
	is
	ibus
	ibus
	ebus
	Accusativus
	as
	os / a
	es/ a (ia)
	us/ ua
	es
	Ablativus
	is
	is
	ibus
	ibus
	ebus
	Vocativus
	ae
	i / a
	es/ a (ia)
	es
	Uwaga:
	W nawiasach zaznaczono formy typu samogłoskowego III deklinacji, forma podkreślona oznacza zakończenie charakterystyczne dla typu mieszanego III deklinacji.

	Przypomnijmy zasady wspólne dla wszystkich deklinacji:

	Făbula de cicāda et formīca
	Cicādae quotannis totam aestatem canunt, quamquam aliae bestiae, ut formīca, semper cibum quaerunt. Ubi hiems adest, ceteris bestiis cibus non deest, cicādas tamen fames vexat.
	Aliquando hieme cicāda ad formīcam vicinam properat et: “Ad te venio” – inquit – “quod magnam copiam cibi custodis. Praebe mihi parvam copiam cibi, nam fame vexor”. Formīca vicinam interrogat: “Cur tu aestate non ut alia animalia cibum quaesivisti?” Cicāda respondet: “Aestate semper cecini; omnia animalia vocem meam libenter audiverunt. Tu quoque cantum meum audivisti et vox mea tibi placuit.”
	Sed frustra cicāda formīcam orat, animus fomīcae durus manet. “Merito” – inquit – “nunc puniris, nam aestate verba mea non audivisti, cum te ad laborem monui. Audi nunc sententiam notam: Sine labore non erit panis in ore”.
	cicada, –ae – świerszcz
	formica, –ae – mrówka
	quotannis – corocznie
	aestas, atis f – lato
	totus, a, um – cały
	cano, –ere – śpiewać
	quamquam – chociaż
	cibus, i – pożywienie
	quaero, –ere – szukać
	hiems, hiemis f – zima
	vicina, ae – sąsiadka
	vexo, –are – gnębić, nękać
	copia, ae – zapas
	custodio, –ire – strzec, przechowywać
	praebeo, –ere – dostarczać, użyczać
	quaesivisti – 2. os. sing. perfectum od: quaero
	cecini – 1. os. sing. perefctum od: cano
	audiverunt – 3 os. plur. perfectum od: audio
	cantus, us m – śpiew
	audivisti – 2. os. sing. perefctum
	vox, vocis f – głos
	placeo, ere placui – podobać się
	placuit – 3 os. sing. perfectum
	oro, –are – prosić, upraszać
	maneo, –ere – zostać, pozostać
	merito – słusznie
	punio, –ire – karać, ukarać
	moneo, –ere, monui – upominać
	labor, oris m – praca
	notus, –a, –um – znany
	panis, is m – chleb
	os, oris n – usta
	Ablativus temporis
	Rzeczowniki oznaczające czas, odpowiadając na pytanie kiedy? występują w ablatiwie bez przyimka. Jest to ablativus temporis – ablatiwus czasu, np:
	temporibus antiquis – w czasach starożytnych,
	die – w dniu,
	mense – w miesiącu,
	Anno Domini – w Roku Pańskim
	aestate – w lecie, latem, hieme – w zimie, zimą
	Ćwiczenia:
	1. Odmień w singularis i pluralis:
	a) hiems (hiemis) longa
	b) cantus (cantu) pulcher
	c) cicada (–ae) tristis (tristis, e – smutny)
	d) labor (–oris) durus
	2. Uzupełnij zakończenia:
	Cicada ad vicin...... venit. Vicina cicad...... formica est. Cicada fam...... vexatur, nam cib...... copiam non habet. Quamquam formica cida...... voc...... libenter audit, tamen cib...... ei (jej) non dat. Formica cicadae cant...... laborem non putat.

	Koniugacja
	Indicativus imperfecti
	Imperfectum jest czasem przeszłym niedokonanym. Jego cechą jest cząstka „ba”, która wchodzi między temat a końcówkę czasownika. W koniugacji III i IV we wszystkich osobach cecha „ba” poprzedzona jest samogłoską „e”.
	Wzór odmiany

	Indicativus imperfecti activi
	Koniugacja I
	Koniugacja II
	Koniugacja III
	Koniugacja IV
	1. cura–ba–m
	2. cura–ba–s
	3. cura–ba–t
	1. vide–ba–m
	2. vide–ba–s
	3. vide–ba–t
	1. scrib–e–ba–m
	2. scrib–e–ba–s
	3. scrib–e–ba–t
	1.audi–e–ba–m
	2.audi–e–ba–s
	3.audi–e–ba–t
	1.eram
	2.eras
	3.erat
	1. poteram
	2. poteras
	3. poterat
	1. cura–ba–mus
	2. cura–ba–tis
	3. cura–ba–nt
	1. vide–ba–mus
	2. vide–ba–tis
	3. vide–ba–nt
	1. scrib–e–ba–mus
	2. scrib–e–ba–tis
	3. scrib–e–ba–nt
	1.audi–e–ba–mus
	2.audi–e–ba–tis
	3.audi–e–ba–nt
	1.eramus
	2.eratis
	3.erant
	1. poteramus
	2. poteratis
	3. poterant
	

	Indicativus imperfecti passivi
	Koniugacja I
	Koniugacja II
	Koniugacja III
	Koniugacja IV
	1. cura–ba–r
	2. cura–ba–ris
	3. cura–ba–tur
	1. vide–ba–r
	2. vide–ba–ris
	3. vide–ba–tur
	1. scrib–e–ba–r
	2. scrib–e–ba–ris
	3. scrib–e–ba–tur
	1.audi–e–ba–r
	2.audi–e–ba–ris
	3.audi–e–ba–tur
	1. cura–ba–mur
	2. cura–ba–mini
	3. cura–ba–ntur
	1. vide–ba–mur
	2. vide–ba–mini
	3. vide–ba–ntur
	1. scrib–e–ba–mur
	2. scrib–e–ba–mini
	3. scrib–e–ba–ntur
	1.audi–e–ba–mur
	2.audi–e–ba–mini
	3.audi–e–ba–ntur


	Aesculapius deus aegros sanabat
	Asesculapius, medicorum deus, in Graecia colebatur et multa templa dei ibi inveniebantur. Clarum Aesculapii templum in oppido Epidauro erat.
	Multi aegri ad Aesculapii templum adveniebant. In dei templo dormiebant. In somnis deus eis apparebat et medicinam demonstrabat. Aegri postridie somnia sua medicis narrabant. Tum medici medicamenta idonea adhibere poterant et aegri salutem recipiebant.
	Sanati advenae in muro templi Aesculapii tabulas cum nominibus morborum atque cum medicina adversus morbos ponebant. Ita deo gratias agebant.
	colo, –ere – czcić, szanować,
	invenio, –ire – znaleźć, spotkać
	oppidum, i – miasto
	advenio, –ire – przybywać
	dormio, –ire – spać
	somnium, i – sen, marzenie senne
	appareo, –ere – pojawiać się
	medicina, ae – też: lekarstwo, lek
	demonstro, –are – pokazywać
	postridie – nazajutrz
	idoneus, a, um – odpowiedni, stosowny
	adhibeo, –ere– stosować, używać
	possum, posse – móc
	salus, utis f – zdrowie, dobro, ocalenie
	recipio, –ere – otrzymać ponownie, odzyskać
	sanatus, a, um – uzdrowiony
	advena, –ae – przybysz
	murus, i – mur
	tabula, ae – tablica, tabliczka
	nomen, –inis n – imię, nazwa
	atque = et
	adversus z acc. – przeciw, przeciwko
	pono, –ere – kłaść
	ita – tak
	gratias agere – dziękować
	Ćwiczenie:
	Zamień zdania w activum na passivum, a w passivum na activum.
	1. Graeci Aesculapium, medicorum deum, colebant. (Aesculapius, –i – Eskulap)
	………………………………………………………………………………………
	2. Aegri in somnis deum Aesculapium videbant.
	................................................................................................................................
	3. Medicamenta idonea a deo monstrabantur.
	................................................................................................................................
	4. Medici medicamenta idonea adhibebant.
	................................................................................................................................
	5. Multae tabulae a sanatis hominibus in muris ponebantur.
	................................................................................................................................
	Indicativus futuri I
	Futurum I (primum) – czas przyszły, tworzy formy inaczej dla koniugacji I i II, inaczej dla III i IV. W koniugacjach I i II cechą czasu jest –b–, w konigacjach III i IV – w pierwszej osobie l. poj. –a, w pozostałych osobach – ē.
	Wzór odmiany

	Indicativus futuri activi
	Koniugacja I
	Koniugacja II
	Koniugacja III
	Koniugacja IV
	esse
	posse –móc
	1. cura–b– o
	2. cura–b–i–s
	3. cura–b–i–t
	1. cura–b–ĭ–mus
	2. cura–b–ĭ–tis
	3. cura–b–u–nt
	1. vide–b–o
	2. vide–b–i–s
	3. vide–b–i–t
	1. vide–b–ĭ –mus
	2. vide–b–ĭ–tis
	3. vide–b–u–nt
	1. scrib–a–m
	2. scrib–e–s
	3. scrib–e–t
	1. scrib–ē–mus
	2. scrib–ē–tis
	3. scrib–e–nt
	1. audi–a–m
	2. audi–e–s
	3. audi–e– t
	1. audi–ē–mus
	2. audi–ē–tis
	3. audi–e–nt
	1. ero
	2. eris
	3. erit
	1. erĭmus
	2. erĭtis
	3. erunt
	1. potero
	2. poteris
	3. poterit
	1. poterĭmus
	2. poterĭtis
	3. poterunt

	Indicativus futuri passivi
	Koniugacja I
	Koniugacja II
	Koniugacja III
	Koniugacja IV
	1. cura–b–o–r
	2. cura–b–ĕ–ris
	3. cura–b–ĭ–tur
	1. cura–b–ĭ–mur
	2. cura–b–ĭ–mini
	3. cura–b–u–ntur
	1. vide–b–o–r
	2. vide–b–ě–ris
	3. vide–b–ĭ–tur
	1. vide–b–ĭ–mur
	2. vide–b–ĭ–mini
	3. vide–b–u–ntur
	1. scrib–a–r
	2. scrib–ē–ris
	3. scrib–ē–tur
	1. scrib–ē–mur
	2. scrib–ē–mini
	3. scrib–e–ntur
	1. audi–a–r
	2. audi–ē–ris
	3. audi–ē–tur
	1. audi–ē–mur
	2. audi–ē–mini
	3. audi–e–ntur
	Donec eris sospes, multos numerabis amicos,
	Tempora si fuerint nubila, solus eris.
	(P.Ovidius Naso)
	donec – dopóki
	sospes, –itis – szczęśliwy, pomyślny
	si – jeśli
	fuerint – czas przyszły futurum II (exactum) od esse
	nubilus, a, um – chmurny, ponury, nieprzychylny
	solus, a, um – sam jeden, samotny
	Publius Ovidius Naso (Owidiusz) – (43 p.n.e. – 18 n.e.) rzymski poeta z czasów Oktawiana Augusta, autor m. in. Sztuki kochania (Ars amandi) i poematu Metamorfozy, w młodości bardzo popularny, w 8 r. n.e. skazany przez Augusta na wygnanie do Tomi (dzis. Konstanca w Rumunii).

	De autumno
	Iam autumnus est. Aeolus, ventorum deus, ventos frigidos in terram eicit. Atrum caelum puerorum ludis obest. Campi iam deserti sunt. Platanis, quercibus, aliisque arboribus folia desunt. In villarum hortis rosas pulchras videre non possumus. Per iucundas silvas iam non ambulamus.
	Sed cum ver aderit, nova arborum folia spectabimus. Flores pulchri, ut: violae, convallariae, narcissi, tulipae oculos nostros delectabunt. In campis liberorum laetorum voces rursum audiemus. Agricolae et hortulani multa negotia habebunt. In pratis montanis agni teneri plantas virides carpent. Venti placidi in agris flabunt. Omnes felices erimus.
	iam – już
	autumnus, –i m – jesień
	ventus, –i m– wiatr
	frigidus, –a, –um – zimny, chłodny
	eicio, –ere – wyrzucać, wypędzać
	ater, atra, atrum – czarny
	caelum, – i n – niebo
	campus, – i m – pole, plac
	desertus, –a, –um – opuszczony, pusty
	platanus, i f – platan
	quercus, –us f– dąb
	alius, alia, aliud – inny
	arbor, –oris f – drzewo
	folium, –i n – liść
	iucundus, –a, –um – przyjemny
	ambulo,– are – spacerować
	ver, veris n– wiosna
	flos, floris m – kwiat
	viola, –ae f – fiołek
	convallaria, –ae f – konwalia
	narcissus, –i m – narcyz
	tulipa, – ae f – tulipan
	vox, vocis f – głos
	hortulanus, –i m– ogrodnik
	pratum, – i n – łąka
	montanus, – a, – um – górski
	agnus, –i m – baranek, jagnię
	tener, – era, –erum – delikatny, młody
	viridis, –e – zielony
	carpo, –ere – skubać, zrywać
	placidus, –a, –um – łagodny, spokojny
	flo, –are – wiać, dmuchać
	omnis, –e – wszystek, cały
	Sententia:
	Una hirundo non facit ver. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
	Ćwiczenia
	1. Określ formy czasownika (tryb, czas, strona, osoba, liczba)
	Czasownik
	Tryb
	Czas
	Strona
	Osoba
	Liczba
	scribunt
	indicativus
	praesentis
	activi
	3. (persona)
	pluralis
	ambulabimus
	dormiebant
	poneris
	agam
	deerat
	carpe
	adhibebatur
	poteris
	spectari
	audimini
	2. W miejsce kropek wstaw brakującą formę czasownika, tak, aby obok siebie były formy tej samej osoby i strony w: imperfectum, praesens, futurum I.
	Np.: visitabam visito visitabo
	
	…………………. demontras ……………….....……..
	dormiebant ………………. ……………….....……..
	…………………. adhibetur ……………….....……..
	erat ………………. ……………….....……..
	…………………. colitur ……………….....……..
	spectabaris ………………. ……………….....……..
	…………………. prosum ……………….....……..
	…………………. carpunt ……………….....……..
	
	delecabam ………………. ……………….....……..
	3. Poszukaj „czarnej owcy”, czyli formy, która nie pasuje do pozostałych, i uzasadnij swój wybór:
	Np.: scribis, erit, habebis, videbunt, colet (scribis – praesens, reszta – futurum)
	d) laudant, colunt, habent, scribent, monstrant
	4. Obok formy czasownika: video, – ere utwórz analogiczną formę czasownika:
	colo, –ere:
	1. videbant
	2. videte
	3. videbit
	4. videntur
	5. videbo
	6. videmur
	5. W podanych poniżej sentencjach zamień czas praesens na imperfectum:
	a) Medicus curat, natura sanat.
	.................................................................................................................
	b) Quod scimus, gutta est, ignoramus mare.
	…………………………………………………………………………..
	c) Lex retro nono agit.
	…………………………………………………………………………….
	d) Frustra vivit, qui nemini prodest.
	…………………………………………………………………………….
	e) Omnia mea mecum porto.
	......................................................................................................................
	6. W poniższych sentencjach zamień czas praesens na futurum:
	a) Cogito, ergo sum.
	.........................................................................................................................
	b) Verba docent, exempla trahunt.
	………………………………………………………………………………...
	c) Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
	………………………………………………………………………………….
	d) Nemo mortem effugere potest.
	……………………………………………………………………………………………
	e) Ex fructu arbor cognoscitur.
	…………………………………………………………………………………………….
	f) Tantum scimus, quantum memoria tenemus.
	………………………………………………………………………………………………
	Stopniowanie przymiotników
	Gradus positivus
	Stopniowane regularne
	Gradus comparativus
	Gradus superlativus
	Utwórz comparativus i superlativus przymiotników:
	
	
	comparativus
	superlativus

	acer, acris, acre
	ostry
	
	prudens, –ntis
	roztropny
	
	liber, –era, –erum
	wolny, swobodny
	
	lentus, –a, –um
	wolny, powolny
	
	similis, –e
	podobny
	
	atrox, –ocis
	okropny, straszny
	
	pauper, –eris
	ubogi

	Stopniowanie nieregularne
	Stopniowanie opisowe przymiotników

	Przysłówek – Adverbium
	Tworzenie przysłówka
	Wyjątki w stopniu równym :
	Stopniowanie regularne przysłówków
	Stopniowanie nieregularne przysłówków
	Notissima elementa chemica

	De elementis chemicis
	Ablativus comparativus
	Genetivus partitivus
	Numeralia cardinalia et ordinalia
	Odmiana liczebników głównych
	Liczebniki porządkowe

	Corpus humanum
	–ciało ludzkie

	Corpus humanum
	Corpus humanum in caput, truncum, membra libera – membra superiora et inferiora dividitur.
	Truncus e thorace, abdomine, pelvique constat. In cavo thoracis trachea, oesophagus, pulmones (pulmo dexter et pulmo sinister), bronchi, cor iacent. Oesophagus cavum oris cum gastre iungit, diaphragma autem cavum thoracis a cavo abdominis seiungit. In cavo abdominis gaster, pancreas, hepar, renes, lien, vesica urinaria et alia organa iacent. Pancreas inter diaphragma et fundum ventriculi locatur. In membro superiore brachium et antebrachium, in membro inferiore – femur, crus, pedem videmus. Humerus, radius, ulna – ossa membri superioris sunt. Femur, tibia, fibula ossibus membri inferioris annumerantur.
	corpus, – oris n – ciało
	caput, – itis n – głowa
	truncus, i – tułów
	membrum liberum – kończyna wolna
	membrum superius (–oris) – kończyna górna
	membrum inferius (–oris) – kończyna dolna
	thorax, –acis m – klatka piersiowa
	abdomen– inis n – brzuch
	pelvis, –is f – miednica
	cavum, i – jama
	trachea – ae – tchawica
	oesophagus, i – przełyk
	pulmo, onis m – płuco
	dexter, dextra, dextrum – prawy
	sinister, sinistra, sinistrum – lewy
	bronchus, i – oskrzele
	cor, cordis n – serce
	os, oris n – usta
	gaster, gastris f – żołądek (też: ventriculus, – i)
	diaphragma, – atis n – przepona
	pancreas, – atis n – trzustka
	hepar, hepatis n – wątroba
	ren, renis m – nerka
	lien, lienis m – śledziona
	vesica urinaria – pęcherz moczowy
	fundus, –i – dno
	brachium, –i – ramię
	antebrachium, –i – przedramię
	femur, –oris n – udo, kość udowa
	crus, cruris n – goleń
	pes, pedis m – stopa
	humerus, –i – kość ramienna
	radius, – i – kość promieniowa
	ulna, – ae – kość łokciowa
	os, ossis n – kość
	tibia, – ae – piszczel
	fibula, – ae – strzałka
	Czasowniki:
	divido, –ere in +acc – dzielić na
	consto, – are ex + abl – składać się z
	iaceo, – ere – leżeć (in + abl – w, na; inter + acc– między)
	iungo, – ere – łączyć
	seiungo – ere – oddzielać, rozłączać
	loco, – are – umieszczać
	video, – ere – widzieć
	annumero, are + dat – zaliczać do
	Ćwiczenie 1
	Uzupełnij tabelkę, wstawiając podane rzeczowniki z przyimkiem in w odpowiednim przypadku:
	do, na – in + acc. w, na – in + abl.
	klatka piersiowa
	głowa
	tułów
	brzuch
	miednica
	prawe płuco
	serce
	trzustka
	lewa nerka
	jama brzuszna
	jama klatki piersiowej
	prawa komora serca
	Ćwiczenie 2
	Przetłumacz na język łaciński:
	1. Serce dzieli się na prawą i lewą komorę.
	……………………………………………………………………………………………….
	2. Serce leży w jamie klatki piersiowej.
	……………………………………………………………………………………………….
	3. W jamie klatki piersiowej widzimy prawe i lewe płuco.
	……………………………………………………………………………………………….
	4. W kończynie górnej widzimy ramię i przedramię, w kończynie dolnej – udo, goleń i stopę.
	……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………………………………….
	5. Tułów dzieli się na klatkę piersiową, brzuch i miednicę.
	……………………………………………………………………………………………….
	6. Kości kończyny dolnej zaliczamy do kości długich, kości ucha – do kości krótkich.
	……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………………………………….
	7. Kość łokciowa i kość promieniowa leżą w kończynie górnej.
	……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………………………………….
	8. Przepona oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej.
	……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………………………………….
	9. Przełyk łączy jamę ustną z żołądkiem.
	……………………………………………………………………………………………….
	10. Śledziona leży między przeponą a dnem żołądka.
	……………………………………………………………………………………………….
	ventriculus, – i – 1. żołądek (też: gaster), 2. komora
	longus, –a, –um – długi
	brevis, e – krótki
	auris, auris f – ucho
	Morbi
	Przykłady diagnoz
	1. morbus ulcerosus gastris (ventriculi) et duodeni – choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
	2. infarctus myocardii – zawał mięśnia sercowego
	3. angina pectoris – dusznica bolesna
	4. arteriosclerosis – miażdżyca tętnic
	5. carcinoma planocellulare cum metastasibus – rak płaskokomórkowy z przerzutami
	6. colitis acuta – ostre zapalenie jelita grubego
	7. colitis ulcerosa – wrzodziejące zapalenie jelita grubego
	8. radiculitis lumbosacralis – zapalenie korzonków lędźwiowo–krzyżowych
	9. sinusitis acuta – ostre zapalenie zatok przynosowych
	10. sinusitis purulenta – ropne zapalenie zatok
	11. haemorrhagia post extractionem dentis – krwotok po usunięciu zęba
	12. intoxicatio alimentalis – zatrucie pokarmowe
	13. vulnus apertum– rana otwarta
	14. vulnus profundum – rana głęboka
	15. vulneratio profunda – zranienie głębokie
	16. vulnus cum defectu substantiae – rana z ubytkiem tkanki
	17. fractura – złamanie
	18. fractura fibulae sinistrae – złamanie lewej kości strzałkowej
	19. fractura basis cranii – złamanie podstawy czaszki
	Ćwiczenie 1
	Określ przynależność do deklinacji rzeczowników oznaczających choroby:
	a) morbus, –i
	b) infarctus, –us m
	c) angina, –ae
	d) arteriosclerosis, –is f
	e) carcinoma, –atis (carcinomatis) n
	f) colitis, –itidis (colitidis) f
	g) radiculitis, –itidis (radiculitidis) f
	h) sinusitis, –itidis (sinuitidis) f
	i) haemorrhagia, –ae
	j) intoxicatio, –onis (intoxicationis) f
	k) vulnus, –eris (vulneris) n
	l) vulneratio, –onis f
	m) fractura, –ae
	Ćwiczenie 2
	Uzupełnij końcówki w odpowiednim przypadku:
	Homo
	infarct…. myocardi…..
	laborat.
	Vir
	angin…….. pector…….
	Femina
	morb…… ulceros…. gastr….. et duoden…..
	Puer
	colitid… ulceros…..
	Aegrotus
	arterioscleros…..
	Liberi (dzieci)
	intoxication….. alimentar…..
	laborant.
	Homines
	carcinoma…. planocellular……
	Aegroti
	sinusitid…. purulent….
	Medicus
	fractur….bas…..crani…
	dignoscit.
	sinusitid…. acut….
	vulneration…. profund….
	carcinoma…. planocellular….. cum metastas….. (sing.)
	Ćwiczenie 3
	Przetłumacz na język łaciński zdania:
	1. Choroby serca i nerek są niebezpieczne.
	…………………………………………………………………………………………
	2. Lekarz rozpoznaje ostre i przewlekłe choroby żołądka.
	…………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………
	3. Ludzie chorują na różne choroby stóp.
	…………………………………………………………………………………………
	4. Ostry ból zębów jest uciążliwy.
	…………………………………………………………………………………………
	5. Przeciw ostrym bólom stosuje się różne lekarstwa. (strona bierna)
	…………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………
	6. Choroby serca i choroby nowotworowe zaliczają się do chorób niebezpiecznych dla życia ludzi. (strona bierna!)
	…………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………
	7. Mężczyźni często chorują na chorobę wrzodową żołądka.
	…………………………………………………………………………………………
	8. Zawał mięśnia sercowego zaliczamy do chorób niebezpiecznych dla życia.
	…………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………
	morbus, –i – choroba
	acutus, –a, –um – ostry
	chronicus,–a, –um,– przewlekły
	molestus, –a–um – uciążliwy
	periculosus, – a, –um – niebezpieczny
	neoplasmaticus, –a, –um – nowotworowy
	varius, –a, – um – różny
	dolor, doloris m – ból
	dens, dentis m – ząb
	vir, viri m – mężczyzna
	contra + acc – przeciw
	adversus + acc – przeciw
	vita, –ae – życie
	homo, – inis m – człowiek
	laboro, –are + abl. – chorować na
	adhibeo, – ere – stosować
	dignosco, – ere – rozpoznawać
	annumero, –are + dat. – zaliczać do

	Słownictwo zawarte w skrypcie
	A
	abdomen, –inis n – brzuch
	accipio, –ere – przyjąć
	acer, acris, acre – ostry
	acutus, –a, –um – ostry
	ad pingendum – do malowania
	advena, –ae m – przybysz
	advenio, – ire – przybyć, przybywać
	aes, aeris n – spiż, brąz
	aestas, –atis f – lato
	agnus, –i m – baranek, jagnię
	ala, –ae f – skrzydło
	alio – gdzie indziej
	aliquando – kiedyś, niegdyś
	alius, alia, aliud – inny
	alter …. alter – jeden….. drugi
	amo, –are – kochać
	amatus, –a, –um – ukochany, ulubiony
	ambulo, –are – spacerować
	angina, –ae f – angina
	animalis, –e – zwierzęcy
	annumero, –are + dat. – zaliczać do
	annus,–i m– rok
	antebrachium, –i n – przedramię
	appareo, –ere – pojawiać się
	aptus, –a, –um – odpowiedni, stosowny
	aqua, –ae f – woda
	arbor, –oris f – drzewo
	arborem ascendere – wejść na drzewo
	argentum, –i n – srebro
	arteria, –ae f– tętnica
	arteriosclerosis, –is f – miażdżyca tętnic
	articulus, i m – staw (anat.)
	atque = et – i
	atrox, –ocis – okropny, straszny
	attingo, –ere – dotykać
	audio, –ire– słuchać
	audītus,–us m – słuch
	auris, auris f – ucho
	aurum, –i n – złoto
	autumnus, –i m – jesień
	avis, –is f – ptak
	B
	bestia, ae f – dzikie zwierzę
	bonus,–a,–um – dobry
	brachium, –i n – ramię
	brevis, –e – krótki
	bronchus, –i m – oskrzele
	C
	caelum, –i n – niebo
	caesium, –i n – cez
	calcium,–i n – wapno
	campus, –i m – pole, plac
	cano, –ere – śpiewać
	cantus, –us m – śpiew
	capio, –ere – chwytać
	caput, –itis n – głowa
	carcinōma, –atis n – nowotwór, rak
	carpo, –ere – skubać, zrywać
	casus,–us m– przypadek
	cauda, –ae f – ogon
	cautus, –a, –um – ostrożny
	caverna, –ae – jama
	cavum, –i – jama (anat.)
	cedo,–ere – ustępować
	celeber, –is, –e – sławny
	celer, –eris, e – szybki
	celeriter – szybko
	cellula, –ae f – komórka
	cerno, –ere – dostrzec, zauważyć
	certus, –a, –um – pewny
	chimicus, –a, –um – chemiczny
	chlorum.–i n – chlor
	chronicus,–a, –um – przewlekły
	cibus, –i m– pożywienie
	cicada, –ae f – świerszcz
	civis, –is m, f – obywatel (–ka)
	clamo, –are – krzyczeć, wołać
	clavicula, –ae f – obojczyk
	clemens, – ntis – łagodny, delikatny
	cogito, –are – myśleć
	cognosco, –ere – poznać
	cogo, –ere – spędzić, zebrać, zmusić
	colitis, –itidis (colitidis) f – zapalenie jelita grubego
	colo, –ere – czcić, szanować
	commissura, –ae f – złączenie, spojenie
	confectus,–a, –um – wyczerpany (dosł: wykończony)
	constantia, –ae f– stałość
	consto, –are ex + abl – składać się z
	constructio, –onis f – budowa
	contineo, –ere – trzymać w granicach, zawierać
	contra + acc – przeciw
	contractio, –onis f– ściągnięcie
	convallaria, –ae f – konwalia
	copia, –ae f – zapas
	cor, cordis n – serce
	cornu, –us n – róg
	corrigo, –ere – poprawiać
	costa, –ae f – żebro
	crus, cruris n – goleń
	cultus, –us m – uprawa
	cupio, ĕre – pragnąć, chcieć
	cuprum,–i n – miedź
	custodio, –ire – strzec, przechowywać
	D
	dea, –ae f– bogini
	declinatio,–onis f –deklinacja
	deinde – następnie, potem
	delecto, –āre – cieszyć
	deleo –ere – niszczyć
	demigro, –are – wywędrować
	demonstro, –are – pokazywać
	denique – wreszcie, w końcu
	dens, dentis m – ząb
	desertus, –a, –um – opuszczony, pusty
	devoro, –are – pożerać
	dexter, dextra, dextrum – prawy (po prawej stronie)
	diaphragma, –atis n – przepona
	dico, –ere – mówić
	dies, diei m,f – dzień
	difficultas, –atis f – trudność
	digitus, –i m– palec
	dignosco, –ere – rozpoznawać
	discedo, –ere – odchodzić
	discipulus, –i m – uczeń
	disco, –ĕre – uczyć się
	divido, –ere in +acc – dzielić na
	do, dare – dawać
	doceo, –ere – uczyć (kogoś)
	dolor, doloris m – ból
	dominus, –i m – pan
	domum suam – do swojego domu
	domus, –us f – dom
	donec – dopóki
	dormio, –ire – spać
	duo, duae, duo – dwaj, dwie, dwoje
	durus, –a, –um – twardy
	E
	e (ex) +abl. – z
	eas... quas – te… które
	effĭcax, acis – skuteczny
	ei – jemu, mu (dat.)
	eicio, –ere – wyrzucać, wypędzać
	elementum, –i n– element, podstawowa zasada
	encephalītis, –itidis f – zapalenie mózgu
	enim – bowiem
	Equisētum arvense – skrzyp polny
	erinaceus, –i m – jeż
	esse –być
	et – i
	etiam – także
	eum (acc). – go
	ex arbore descendere – zejść z drzewa
	ex eo tempore – od tego czasu
	ex quo – z tego
	excedens, –ntis – wychodzący
	excello, –ere – wyróżniać się, odznaczać się
	exemplar, –aris n – przykład
	exempli causā – na przykład
	fabrica, –ae f– warsztat, budowa, tworzenie
	facies, faciei f – powierzchnia, twarz
	facile – łatwo
	facilis, –e – łatwy
	fames, –is f – głód
	familia, –ae f – rodzina
	felix, –icis – szczęśliwy
	femur, –oris n – udo, kość udowa
	ferrum, –i n – żelazo
	fibula, –ae f– strzałka (kość strzałkowa)
	fides, fidei f – wiara, wierność
	finis, – is m – koniec
	flo, –are – wiać, dmuchać
	flos, floris m – kwiat
	fluorum, i n – fluor
	folium, –i n – liść
	fons, fontis m – źródło
	forma, –ae f – kształt
	formica, –ae f – mrówka
	formo, –are – kształtować
	fortis, –e – dzielny
	fractura, –ae f – złamanie
	frigidus, –a, –um – zimny, chłodny
	frigus, –oris n – chłód, zimno
	fundus, –i m– dno
	gaster, gastris f – żołądek
	gaudeo, –ere – cieszyć się, radować
	Gentiana lutĕa – goryczka żółta
	genu, –us n – kolano
	genus, geněris n – rodzaj
	gradus positivus – stopień równy (gramat.)
	gradus comparativus – stopień wyższy (gramat.)
	gradus superlativus – stopień najwyższy (gramat.)
	gravis, –e – ciężki
	gutta, –ae f – kropla
	haemorrhagia, –ae f– krwotok
	hellium,–i n – hel
	hepar, hepatis n – wątroba
	herba, –ae f – ziele, zioło
	hiems, hiemis f – zima
	homo studiis deditus – naukowiec
	homo, – inis m – człowiek
	hortulanus, –i m – ogrodnik
	humerus, –i m– kość ramienna
	hydragyrum,–i n – rtęć
	hydrogenium, –i n – wodór
	iaceo, – ere – leżeć
	iam – już
	idoneus, –a, –um – odpowiedni, stosowny
	ignavus, –a, –um – leniwy
	immitto, –ere – wpuszczać
	impero, –are – rozkazywać
	incertus, –a, –um – niepewny
	infarctus, –us m – zawał
	inflo, –are – wydymać, dmuchać, nadymać
	insanabilis, –e – nieuleczalny
	instituo, –ere – urządzać, uporządkować
	intactus, –a, –um – nietknięty
	intoxicatio, –onis (intoxicationis) f – zatrucie
	intrans, –ntis – wchodzący
	invenio, –ire – znaleźć, wynaleźć, spotkać
	iocus, –i m– żart, dowcip
	iodum,–i n – jod
	iter facere – odbywać drogę, wędrować
	iter, itineris n – droga, podróż
	iucundus, –a, –um – przyjemny
	iungo, –ere – łączyć
	Iunipĕrus communis – jałowiec pospolity
	Iuppiter, Iovis – Jowisz
	K
	kalium,–i n – potas
	L
	labor, –oris m – praca
	laboro, –are – pracować
	laboro, –are +abl. – chorować na
	lacrima, –ae f – łza
	laudo, –are – chwalić
	lentus, –a, –um – wolny, powolny
	leo, leonis m – lew
	liber, –era, –erum – wolny, swobodny
	liber, libri m – książka
	lien, lienis m – śledziona
	lingua, –ae f – język
	loco, –are – umieszczać
	longus, –a, –um – długi
	magister, –tri m – nauczyciel
	magistra, –ae f – nauczycielka
	magnesium ,– i – magnez
	manus, –us f – ręka
	mare, –is n – morze,
	Matricaria chamomilla – rumianek pospolity
	medicatus, –a, –um – leczniczy
	medicina, –ae f – 1.medycyna; 2. gabinet; 3. lekarstwo, lek
	membrum inferius (–oris odm. spółgłoskowa) – kończyna dolna
	membrum liberum – kończyna wolna
	membrum superius (–oris odm. spółgłoskowa) – kończyna górna
	mendum, –i n – błąd
	mens, mentis f – myśl
	Mentha piperita – mięta pieprzowa
	meridies, meridiei m – południe.
	merito – słusznie
	metuo, –ĕre– bać się
	mineralis, –e – mineralny
	ministra, –ae f– pomocnica, sługa
	molestus, –a, –um – uciążliwy
	mollis, –e – miękki
	moneo, –ere – upominać
	mons, montis m – góra
	montanus, –a, –um – górski
	morbus, –i m – choroba
	motio, –onis f – ruch, poruszanie się
	motus, –us m – ruch
	murus, –i m – mur
	narcissus, –i m – narcyz
	narro, –ara – opowiadać
	natrium, –i n – sód
	necessarius, –a, –um – niezbędny, konieczny
	neoplasmaticus, –a, –um – nowotworowy
	nimis – zbyt
	nitrogenium, –i n – azot
	nomen, –inis n – imię, nazwa
	notus, –a, –um – znany
	nubes, –is f – chmura
	nubilus, –a, –um – chmurny, ponury, nieprzychylny
	nullus, –a, –um – żaden
	ob +acc. – z powodu
	obtempero, –are – być posłusznym, słuchać
	oesophagus, –i m – przełyk
	omnis, –e – wszystek, cały
	oppidum, –i n – miasto
	os, oris n – usta
	os, ossis n – kość
	oxygenium, –i – tlen
	pancreas, –atis n – trzustka
	panis, –is m – chleb
	paratus, –a, –um – gotowy
	pars, partis f – część
	passivum, –i – strona bierna
	pauper, –eris – ubogi
	pelvis, –is f – miednica
	periculosus, –a, –um – niebezpieczny
	pervenio, –ire – przejść
	pes, pedis m – stopa
	phosphorus, –i m – fosfor
	pilus, –i m – włos
	pingo, –ere – malować
	placeo, ere – podobać się
	placidus, –a, –um – łagodny, spokojny
	planta, –ae f – roślina
	platanus, –i f – platan
	plumbum, – i n – ołów
	pono, –ere – kłaść
	pons, pontis m – most
	porrectio, –onis f – wyciągnięcie
	postridie – nazajutrz
	praebeo, –ere – dostarczać, użyczać
	pratum, –i n – łąka
	prex, precis f – prośba
	procul – z daleka
	prosum, prodesse – pomagać
	prudens, –ntis – roztropny
	puella, –ae f – dziewczyna
	puer, pueri m – chłopak
	pulcher, pulchra, pulchrum – piękny
	pulmo, –onis m – płuco
	pungo, –ere – kłuć
	punio, –ire – karać, ukarać
	Q
	quaero, –ere – szukać
	quam – jak
	quamquam – chociaż
	quercus, –us f– dąb
	quoque – także
	quotannis – corocznie
	R
	radius, –i m – kość promieniowa
	rana, –ae f – żaba
	recens, –ntis – świeży
	recipio, –ere – otrzymać ponownie, odzyskać
	recito, –are – czytać głośno
	recumbo, –ere – położyć się
	reddo, –ere – oddać
	rei publicae temporibus – w czasach rzeczpospolitej
	relinquo, –ere – opuścić, pozostawić
	ren, renis m – nerka
	res adversae – niepowodzenia, nieszczęście
	res divinae – religia
	res familiares – majątek
	res gestae – dzieje, historia
	res militaris – wojskowość
	res publica – państwo, rzeczpospolita
	res publicae – sprawy państwowe
	res secundae – pomyślność, szczęście
	res, rei f – rzecz
	respondeo, –ere – odpowiadać
	rogo, –are – prosić, pytać
	Romanus, –a, –um – rzymski
	rosa,ae f– róża
	ruber, rubra, rubrum – czerwony
	rursus – znowu
	S
	sal, salis m – sól
	saluber, –bris, –e – zdrowy, zdrowotny
	salus, –utis f – zdrowie, dobro, ocalenie
	Salvia officinālis – szałwia lecznicza
	sanabilis, –e – uleczalny
	sanatus, –a, –um – uzdrowiony
	sanus, –a, –um – zdrowy
	sapiens, –ntis – mądry
	schola, –ae f – szkoła
	scribo, –ere – pisać
	seco, –are – ciąć
	securis, –is f – siekiera.
	seiungo –ere – oddzielać, rozłączać
	senectus, –utis f – starość
	sensus, –us m – zmysł
	si – jeśli
	sicut – tak, jak
	silicum,–i n – krzem
	silva, –ae f – las
	similis, –e – podobny
	simplex, –icis – prosty, pojedynczy
	sinister, sinistra, sinistrum – lewy (po lewej stronie)
	sinusitis, –itidis (sinusitidis) f – zapalenie zatok
	solus, –a, –um – sam jeden, samotny
	somnium, –i n – sen, marzenie senne
	sospes, –itis – szczęśliwy, pomyślny
	spelunca, –ae f – jaskinia
	spes, spei f – nadzieja
	spina, –ae f – kolec
	spina, –ae f – grzebień, kolec
	spiritus, –us m – oddech, duch
	stannum,–i n – cyna
	stilus, –i m – rylec
	subito – nagle
	sulphur,–uris n – siarka
	sum, esse – być
	sumo, –ere – brać, używać, spożywać
	suo, –ere – szyć
	sutus, –a, –um – uszyty
	Symphytum officināle – żywokost lekarski
	T
	tabula, –ae f – tablica, tabliczka
	tectus, –a, –um – nakryty
	tego, –ere – nakryć
	tegumentum, –i n – okrycie, osłona, ochrona
	tela, –ae f – tkanka
	tempto, –are – dotykać
	tener, –era, –erum – delikatny, młody
	terra, –ae f – ziemia
	terreo, –ere – straszyć, odstraszać, przestraszać
	testis, –is m – świadek
	texo, –ere – tkać
	textus, –a, –um –utkany
	thorax, –acis m – klatka piersiowa
	tibia, –ae f – piszczel
	trachea –ae f – tchawica
	trado, –ere – przekazywać
	tulipa, –ae f – tulipan
	tunc – wtedy, potem
	ulna, –ae f – kość łokciowa
	urbs, urbis f – miasto
	ursus, –i m – niedźwiedź
	utǐlis, e – użyteczny, pożyteczny
	V
	valetudo, –inis f – dobry stan zdrowia, zdrowie
	validus, –a, –um – silny
	varius, –a, – um – różny
	vegetabilis, –e – roślinny
	vehemens, –ntis – gwałtowny
	vena, –ae f – żyła
	venenum, –i n – trucizna
	venio, īre – przychodzić
	ventriculus, – i m– 1. żołądek , 2. komora
	ventus, –i m – wiatr
	ver, veris n – wiosna
	vesica urinaria – pęcherz moczowy
	vestigium, –i n – ślad
	vestio, –ire – odziewać
	vestitus, –a, –um – odziany
	vexo, –are – gnębić, nękać
	vicina, –ae f – sąsiadka
	video, –ere – widzieć
	viola, –ae f – fiołek
	vipera, –ae f – żmija
	vir, viri m – mężczyzna
	viridis, –e – zielony
	virtus, –utis f – dzielność, męstwo, zaleta, cnota
	vita, –ae f – życie
	vitam ponere – oddać życie
	vox, vocis f – głos
	vulnus, –eris (vulneris) n – rana
	vulpes, – is f – lis
	Z
	zincum, –i – cynk

	Sententiae Latinae
	I semestr nauki
	1. Ardŭa prima via est. Pierwsza droga jest stroma.
	2. Medĭcus curat, natūra sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia.
	3. Nulla est medicīna sine lingua Latīna. Nie ma medycyny bez łaciny.
	4. Natūram mutāre difficĭle est. Trudno jest zmienić naturę.
	5. Varium et mutabĭle semper femĭna. Kobieta (istotą) zawsze niestałą i zmienną.
	6. Aquĭla non capit muscas. Orzeł nie chwyta much.
	7. Asĭnus asĭno pulcherrĭmus. Dla osła osioł najpiękniejszy.
	8. Medicīna soror philosophĭae. Medycyna siostrą filozofii.
	9. Primum non nocēre. Po pierwsze nie szkodzić (Hipokrates)
	10. Vivere est cogitare. Żyć to znaczy myśleć (M.T.Cyceron)
	11. Vivere militare est. Żyć to znaczy walczyć (L. Anneusz Seneka)
	12. Pecunia non olet. Pieniądz nie śmierdzi (Wespazjan)
	13. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem (Kartezjusz)
	14. Medice, cura te ipsum! Lekarzu, lecz się sam!
	15. Per aspera ad astra.. Przez trudy do gwiazd.
	16. Tantum scimus, quantum memoria tenemus. Tyle wiemy, ile pamiętamy.
	17. Quidquid discis, tibi discis. Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
	18. Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
	19. Errare humanum est. Błądzić – rzecz ludzka.
	20. Deus et natura nihil faciunt frustra. Bóg i natura niczego nie robią na próżno.
	21. Frustra vivit, qui nemini prodest. Na próżno żyje ten, kto nikomu nie pomaga.
	22. Verba volant, scripta manent. Słowa ulatują, pisma pozostają.
	23. Verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają.
	24. Dum spiro, spero. Dopóki oddycham (żyję), mam nadzieję.
	25. Ubi tu Caius, ibi ego Caia. Gdzie ty Gajuszu, tam ja Gaja. (przysięga małżeńska narzeczonej)
	26. Audi multa, dic pauca! Słuchaj dużo, mów mało.
	27. Festina lente! Spiesz się powoli. (Oktawian August)
	28. Qualis pater, talis filius. Jaki ojciec, taki syn.
	29. Pater semper incertus. Ojciec zawsze niepewny.
	30. Primum vivere, deinde philosophari. Najpierw (trzeba) żyć, potem filozofować.
	31.Elephantum ex musca facis. Robisz słonia z muchy („ z igły widły”)
	32. Amicum proba, probatum ama! Przyjaciela próbuj, wypróbowanego – kochaj!
	33. Vitae sal amicitia. Przyjaźń solą życia.
	34. Amicus tamquam alter ego. Przyjaciel to jakby drugi ja.
	35. Amor caecus est. Miłość jest ślepa.
	36.Bene dignoscitur, bene curatur. To, co dobrze rozpoznane, jest dobrze leczone.
	37.Beate vivere est honeste vivere. Żyć szczęśliwie to żyć uczciwie.
	38.De mortuis aut bene aut nihil. O zmarłych (należy mówić) albo dobrze albo nic.
	39.Mala herba cito crescit. Złe ziele szybko rośnie.
	40. Ab ovo ad mala. Od jajka do jabłek (od początku do końca).

	II semestr nauki
	Przeciwko sile śmierci nie ma lekarstwa w ogrodach.
	2. Salus aegroti suprema lex. Dobro chorego najwyższym prawem.
	3. Non omnia possumus omnes. Nie wszyscy umiemy wszystko.
	4. Qui potest mortem metuens esse non miser? Kto bojąc się śmierci może być szczęśliwy?
	5. Ignavis semper feriae. Lenie zawsze mają wakacje.
	6. Otia post negotia. Odpoczynek po pracy.
	7. Rarus fortuna sua contentus. Mało kto jest zadowolony ze swego losu.
	8. Memoria minuitur, nisi exercetur. Pamięć zmniejsza się, jeśli się jej nie ćwiczy.
	9. Mens sana in corpore sano. W zdrowym ciele zdrowy duch.
	10. Nomina sunt odiosa. Nazwiska są znienawidzone (bez nazwisk).
	11. Honores mutant mores. Zaszczyty zmieniają obyczaje.
	12. Quot homines, tot sententiae. Ilu ludzi, tyle zdań.
	13. Quot capita, tot sententiae. Ile głów, tyle zdań.
	14. O, tempora! O,mores! (Cicero) O czasy, o obyczaje!
	15. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Czasy się zmieniają i my zmieniamy się w nich.
	16. Repetitio est mater studiorum. Powtarzanie jest matką nauk.
	17. Consuetudo est altera natura. Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
	18. Panem et circenses! Chleba i igrzysk!
	19. Aures multorum veritati clausae sunt. Uszy wielu są zamknięte na prawdę.
	20. O nomen dulce libertatis! O, słodkie imię wolności!
	21.Amicus verus rara avis est. Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem.
	22. Fames artium magistra. Głód jest nauczycielem sztuk (umiejętności).
	23. Occasio facit furem. Okazja czyni złodzieja.
	24. Sapientis est mutare consilium. Jest cechą mądrego zmieniać zdanie.
	25. Tarde venientibus ossa. Dla późno przychodzących – kości.
	26. Iustitia civitatis fundamentum. Sprawiedliwość podstawą państwa.
	27. Nihil est ab omni parte beatum. Nic nie jest szczęśliwe z każdej strony.
	(Nie istnieje byt szczęśliwy pod każdym względem)
	28. Non omne, quod nitet, aurum est Nie wszystko, co się świeci, jest złotem.
	29. Urbi et orbi. Miastu (Rzymowi) i światu. (błogosławieństwo Papieża)
	30. Canis mortuus non mordet. Zdechły pies nie kąsa.
	31. Lex retro non agit. Prawo nie działa wstecz.
	32. Testis unus, testis nullus. Jeden świadek to nie świadek.
	33. Vita sine litteris mors est. Życie bez literatury jest śmiercią.
	34. Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. To, co wiemy, jest kroplą, to, czego nie wiemy – morzem.
	35. Verbum nobile debet esse stabile. Słowo honoru powinno być stałe.
	36. Nulla regula sine exceptione. Nie ma reguły bez wyjątku.
	37. Omnia mea mecum porto. (Bias) Wszystko, co mam, noszę z sobą (filozof Bias o mądrości).
	38.Qualis vita et mors ita. Jakie życie, taka śmierć.
	39. Sol omnibus lucet. Słońce świeci dla wszystkich.
	40. Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło.

	III semestr nauki
	1. Si iuvatur, natura laudatur, si non iuvatur, medicus accusatur.
	Jeśli (lekarstwo) pomaga, chwali się naturę, jeśli nie pomaga, oskarża się lekarza.

	2. Plenus venter non studet libenter. Pełny żołądek niechętnie się uczy.
	3. Est rerum omnium magister usus. Praktyka jest najlepszym nauczycielem wszystkich rzeczy.
	4. Ex libro doctus, ex capite stultus. Z książki uczony, z głowy – głupiec.
	5. Civium concordia – murus urbium. Zgoda obywateli murem miast.
	6 Manus manum lavat. Ręka rękę myje.
	7. Nosce te ipsum. Poznaj samego siebie. (napis na świątyni Apollina w Delfach)
	8. Nemo ante mortem beatus. Nikt nie jest szczęśliwy przed śmiercią.
	9. Vultus animi index. Twarz zdrajcą duszy.
	10. Parva domus, parva cura. Mały dom, mała troska.
	11. Dies diem docet. Dzień uczy dzień.
	12.Nulla dies sine linea. Nie ma dnia bez kreski (bez ćwiczenia).
	13. Amicus certus in r(e) incerta cernitur. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.
	14. Salus rei publicae suprema lex esto! Dobro rzeczpospolitej niech będzie najwyższym prawem!
	15. Homo sum, humani nil a me alienum puto. Jestem człowiekiem i sądzę, że nic,co ludzkie nie jest mi obce.(Terencjusz)
	16. Homo res sacra homini. Człowiek dla człowieka to rzecz święta.
	17. Homo totiens moritur, quotiens amittit amicos. Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci przyjaciół.
	18. Si duo faciunt idem, non est idem. Jeśli dwóch robi to samo, to nie jest to to samo.
	19. A nullo diligitur, qui neminem diligit. Przez nikogo nie jest lubiany ten, kto nikogo nie lubi.
	20. Per risum multum potes cognoscere stultum. Po częstym śmiechu możesz poznać głupca.
	21. Omnia in rebus humanis dubia. W sprawach ludzkich wszystko wątpliwe.
	22. Ex fructu arbor cognoscitur. Drzewo poznaje się po owocu.
	23. Faber est quisque fortunae suae. Każdy jest kowalem swego losu.
	24. Habet et musca splenem. I mucha ma śledzionę (= ktoś spokojny też może się zdenerwować).
	25. In vino veritas, in aqua sanitas. W winie prawda, w wodzie zdrowie.
	26. Leonem mortuum etiam catuli mordent. Zdechłego lwa nawet szczenięta kąsają.
	27. Magnum vectigal parsimonia. Oszczędność to wielki dochód.
	28. Manu propria. Własnoręcznie (własną ręką).
	29. Naturalia non sunt turpia. Rzeczy naturalne nie są szpetne.
	30. Nemo mortem effugere potest. Nikt nie może uciec przed śmiercią.
	31. Nihil semper suo statu manet. Nic nie trwa wiecznie w tym samym stanie.
	32. Quaelibet vulpes caudam suam laudat. Każdy lis chwali swój ogon.
	33. Quod non videt oculus, cor non dolet. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
	34. Similia similibus curantur. Podobne leczy się podobnymi (zasada medycyny homeopatycznej).
	35. Spes mater stultorum. Nadzieja matką głupich.
	36. Una hirundo non facit ver. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
	38. Etiam sanato vulnere cicatrix manet. Także po wyleczeniu rany zostaje blizna.
	39. Sapienti sat (est). Mądremu wystarczy.
	40. Felix, quem faciunt aliena pericula cautum. Szczęśliwy, kogo cudze niebezpieczeństwa czynią ostrożnym.

	IV semestr nauki
	1.Donec eris sospes, multos numerabis amicos,
	Tempora si fuerint nubila, solus eris. Dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz mieć wielu przyjaciół, jeśli czasy będą nieprzychylne, będziesz sam. (Owidiusz)
	2. Usus est magister optimus. Praktyka jest najlepszym nauczycielem.
	3. Maximae fortunae minime crede! Największemu szczęściu najmniej ufaj!
	4. Et optima et pessima pars corporis humani est lingua.
	Język jest i najlepszą i najgorszą częścią ciała ludzkiego.
	5. Non faciunt equum meliorem aurei freni. Złote cugle nie czynią konia lepszym.
	6. Homini homine nihil pulchrius videtur. Człowiekowi nic nie wydaje się piękniejsze od człowieka.
	7. Sapiens est omnium beatissimus. Mędrzec jest najszczęśliwszy ze wszystkich.
	8. Maiori cede! Ustąp starszemu!
	9. Honesta fama melior pecunia. Uczciwa sława lepsza od pieniędzy.
	10. Honesta mors turpi vita potior. Uczciwa śmierć lepsza od haniebnego życia.
	11. Levior est rerum, quam temporis iactura. Lżejsza jest strata pieniędzy niż czasu.
	12. Nihil lacrima citius arescit. Nic nie wysycha szybciej niż łza.
	13. Melior est canis vivus leone mortuo. Lepszy jest żywy pies od zdechłego lwa.
	14. Imperare sibi est maximum imperium. Panowanie nad sobą jest największą władzą. (Seneka)
	15. Citius, altius, fortius! Szybciej, wyżej, mocniej! (dewiza igrzysk olimpijskich)
	16. Gravissimum est imperium consuetudinis. Władza przyzwyczajenia jest najcięższa.
	17. Pauperrimi non semper miserrimi. Najbiedniejsi nie zawsze najnieszczęśliwsi.
	18. Nullus locus domestica sede iucundior. Żadne miejsce nie jest przyjemniejsze od siedziby domowej.
	19. Vilius est argentum auro, virtutibus aurum. Tańsze jest srebro od złota, złoto tańsze od cnót.
	20. Veterrimus homini optimus amicus est. Najstarszy przyjaciel jest dla człowieka najlepszy.
	21. Vel sapientissimus errare potest. Nawet najmądrzejszy może się pomylić.
	22. Summum bonum. Najwyższe dobro.
	23. Maximum ius est saepe maxima iniuria. Najwyższe prawo jest często najwyższym bezprawiem.
	24. Potius sero quam numquam. Lepiej późno niż wcale.
	25. Nulla servitus turpior est quam voluntaria. Żadna niewola nie jest bardziej haniebna niż dobrowolna (Seneka).
	26. Nihil est veritatis luce dulcius. Nic nie jest słodsze niż światło prawdy. ( Cyceron)
	27. Summa cum laude. Z najwyższą pochwałą (najchlubniej).
	28.Cogitationes posteriores saepe sunt meliores. Późniejsze przemyślenia często są lepsze.
	29. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.
	Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo.
	30. Fama nihil est celerius. Nic nie jest szybsze niż rozgłos.
	31. Fames est optimus coquus. Głód jest najlepszym kucharzem.
	32. Morbum evitare quam curare facilius est. Łatwiej jest unikać choroby niż ją leczyć.
	33. Quod cito fit, citro perit. Co szybko powstaje, szybko ginie.
	34. Domus propria, domus optima. Własny dom jest najlepszym domem.
	35. Corruptio optimi pessima. Najgorsze jest przekupywanie najlepszego (człowieka).
	36. Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur.
	Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę nawet największe rozpadają się.
	37. Optimum medicamentum quies est. Najlepszym lekarstwem jest spokój. (Celsus)
	38. Corruptissima res publica plurimae legis Najbardziej przekupne jest państwo bardzo licznych praw (w którym jest mnogość praw) (Tacyt)
	39. Ad meliora tempora! (Ad feliciora tempora) Do lepszych czasów! (Do szczęśliwszych czasów).
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