
Spis treści · 5

Spis treściSpis treści

Przedmowa  ......................................................................................................................  7

Rozdział I: Wprowadzenie do nauki języka łacińskiego. Elementy języka greckiego  ... 11
Język łaciński  ............................................................................................................ 13
Język grecki  ............................................................................................................... 17

Rozdział II: Formy podstawowe rzeczownika  ................................................................ 25
Rzeczownik łaciński – nomen substantivum  ............................................................ 27
Rzeczowniki greckie w języku łacińskim  ................................................................. 33
Połączenie rzeczownika z rzeczownikiem – związek rządu  ..................................... 35

Rozdział III: Formy podstawowe przymiotnika. Stopniowanie przymiotników  ............ 41
Przymiotnik – nomen adiectivum  ............................................................................. 43
Stopniowanie przymiotników  ................................................................................... 45
Połączenie rzeczownika z przymiotnikiem – związek zgody  ................................... 48

Rozdział IV:  Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników – Nominativus  
i Genetivus pluralis  .................................................................................... 55

Mianownik liczby mnogiej – Nominativus pluralis  .................................................. 57
Dopełniacz liczby mnogiej – Genetivus pluralis  ....................................................... 60

Rozdział V: Budowa terminów anatomicznych  .............................................................. 65
Terminy jednowyrazowe  ........................................................................................... 67
Terminy wielowyrazowe (zestawienia)  ..................................................................... 74
Skróty stosowane w terminologii anatomicznej  ........................................................ 78

Rozdział VI:  Zakończenia biernika i narzędnika – Accusativus i Ablativus singularis 
i pluralis. Przyimki i wyrażenia przyimkowe  ............................................ 87

Accusativus i Ablativus deklinacji I–V  ..................................................................... 89
Przyimki  .................................................................................................................... 91
Wyrażenia przyimkowe w terminologii medycznej  .................................................. 92

Rozdział VII: Budowa terminów klinicznych. Terminy pochodne i złożone  ................. 97
Ważniejsze przyrostki stosowane w terminologii klinicznej  .................................... 99

Jezyk lacinski dla stomatologow_BLOK.indd   5Jezyk lacinski dla stomatologow_BLOK.indd   5 06.09.2021   15:42:4106.09.2021   15:42:41



Rozdział VIII:  Wybrane miana ogólne w terminologii klinicznej. Rozpoznania  
kliniczne i opisy zabiegów  .................................................................... 107

Wybrane miana ogólne stosowane w praktyce klinicznej  ....................................... 109
Rozpoznania kliniczne i opisy zabiegów  ................................................................ 112

Rozdział IX:  Elementy mikrobiologii. Bakterie, wirusy i grzyby. Choroby  
bakteryjne, wirusowe i grzybicze  ............................................................ 119

Bakterie  ................................................................................................................... 121
Wirusy  ..................................................................................................................... 127
Grzyby  ..................................................................................................................... 130

Rozdział X: Elementy terminologii farmaceutycznej i chemicznej  ............................. 133
Drogi podania leków  ............................................................................................... 135
Recepta  .................................................................................................................... 135
Ważniejsze skróty używane w recepturze  ............................................................... 137
Nazwy pierwiastków i związków chemicznych wchodzących w skład związków 
opisanych w Farmakopei Polskiej  .......................................................................... 140

Appendix  ....................................................................................................................... 151
Słownik łacińsko-polski  ................................................................................................ 171
Wykaz tabel  ................................................................................................................... 181
Bibliografia  ................................................................................................................... 183

6 · Spis treści

Jezyk lacinski dla stomatologow_BLOK.indd   6Jezyk lacinski dla stomatologow_BLOK.indd   6 06.09.2021   15:42:4106.09.2021   15:42:41



PrzedmowaPrzedmowa

Powstanie niniejszego podręcznika zainicjowała zmiana programu nauczania języka 
łacińskiego dla studentów wydziałów medycznych, który obecnie jest realizowany 
w bardzo małym wymiarze godzinowym. Książka jest wynikiem wieloletnich do-
świadczeń zdobytych podczas nauczania języka łacińskiego na Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym. Układ treści oraz materiału gramatycznego i leksykalnego 
zawarty w tym opracowaniu został całkowicie podporządkowany konieczności zre-
alizowania elementarnych podstaw specjalistycznego języka łacińskiego w ciągu 
niewielu godzin przeznaczonych na jego nauczanie na kierunku lekarsko-denty-
stycznym.

Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów obejmujących materiał grama-
tyczny i leksykalny realizowany w ramach poszczególnych jednostek lekcyjnych. 
Każdy rozdział zawiera część teoretyczną wyjaśniającą nowe zagadnienie oraz 
ćwiczenia mające za zadanie jego utrwalenie. Na końcu każdego rozdziału umiesz-
czono przysłowia i zwroty łacińskie, które służą pogłębieniu ogólnej wiedzy stu-
denta i urozmaicają naukę języka, co jest pożądane ze względów dydaktycznych. 
Po ostatnim z tych rozdziałów zamieszczono Appendix zawierający tabele ze 
słownictwem i regułami gramatyczno-słowotwórczymi ułatwiającymi naukę oraz 
przydatnymi podczas ćwiczeń. Na końcu podręcznika znajduje się słownik łaciń-
sko-polski zawierający słownictwo występujące w ćwiczeniach.

Ponieważ zachodzi znaczne podobieństwo między słowotwórstwem łacińskim 
i angielskim, a w przypadku medycznego języka angielskiego aż 90% słownictwa 
ma pochodzenie łacińsko-greckie, pojawiają się w podręczniku, zarówno w ćwi-
czeniach, jak i tabelach, elementy języka angielskiego. Pokazuje to, że warto uczyć 
się łaciny także jako podstawy do nauki innych języków obcych.

W podręczniku znajduje się wiele elementów uniwersalnych w formie résumé 
łacińskiej wiedzy medycznej, takich jak terminologia anatomiczna, wyrażenia przy-
imkowe, przedrostki i przyrostki medyczne, elementy farmakologii etc., w związku 
z tym może być stosowany zarówno przez studentów innych kierunków medycz-
nych, jak i nauczycieli języka łacińskiego w klasach o profilu biologiczno-chemicz-
nym lub medycznym. Może on również służyć do pracy samodzielnej, a także być 
przydatny na kursach historii medycyny i zajęciach konwersatoryjnych różnych kie-
runków związanych z medycyną.
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Pragnę w tym miejscu wyrazić podziękowania wszystkim, dzięki którym ten 
podręcznik mógł powstać.

Serdecznie dziękuję Pani Profesor Beacie Gaj z Katedry Mediewistyki i Neola-
tynistyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, której 
uwagi merytoryczne i korektorskie były dla mnie bezcenne. Nie mniej wdzięczna 
jestem Panu Profesorowi Rafałowi Rosołowi, językoznawcy z Instytutu Filologii 
Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za cenne wska-
zówki. Dziękuję Pani Doktor Jolancie Ryńskiej, której jestem wdzięczna za mery-
toryczne wyjaśnienia dotyczące terminologii stomatologicznej. Wszystkim Kole-
żankom i Kolegom – lektorom języka łacińskiego i angielskiego wyrażam 
wdzięczność za krytyczne i cenne uwagi. Podziękowania należą się również Stu-
dentom I roku z rocznika 2020/2021 kierunku lekarsko-dentystycznego i kierunku 
lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy byli pierwszymi 
krytycznymi odbiorcami tego podręcznika w trakcie jego powstawania, za ich za-
angażowanie oraz wszystkie uwagi i sugestie.

Autorka
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