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I. ročník – OŠE externé bakalárske štúdium 

 

 
1. Historický a lingvistický úvod do medicínskej latinčiny 

Stručný prehľad dejín lekárskej terminológie. Úvod do latinskej gramatiky ˗  výslovnosť, dĺžka 

slabík, prízvuk. Skloňovanie substantív, prehľad deklinácií. Štruktúra viacslovných termínov, 

zhodný a nezhodný prívlastok, predložkové väzby. Čítanie termínov so správnou výslovnosťou 

a odhadom ich významu. 

 

2. I. latinská a grécka deklinácia 

Substantíva a adjektíva I. latinskej deklinácie. Grécke substantíva I. deklinácie. Spojenie 

substantíva s adjektívom. Slovotvorná charakteristika jednoslovných termínov, prípona 

substantív -ūra. Ad illustrandum: termín „jama“ v anatomickej terminológii, významy 

termínov „šev“ a „fissūra“. 

 

3. II. latinská a grécka deklinácia 

Substantíva II. latinskej deklinácie – maskulína, neutrá, výnimky z rodu – feminína. Pravidlo o 

neutrách všetkých deklinácií. Grécke substantíva II. deklinácie – maskulína a neutrá. Adjektíva 

II. deklinácie. Adjektívne slovotvorné prípony ˗ prípona -ōsus, a, um. Substantivizované 

adjektíva I. a II. deklinácie. 

 

4. III. latinská deklinácia - spoluhlásková 

Charakteristické znaky III. deklinácie. Spoluhlásková deklinácia – maskulína a feminína. 

Spoluhlásková deklinácia – neutrá. Lekárske termíny III. deklinácie zakončené na -us.  

Substantíva III. deklinácie v spojení s  adjektívami I. a II. deklinácie. Vyjadrenie strany 

v klinických diagnózach. Substantívne slovotvorné prípony ˗ prípona -or a -iō.  

 

TEST  

 

5. III. latinská deklinácia - samohlásková 

Samohlásková deklinácia (maskulína, feminína a neutrá). Vymedzenie substantív 

samohláskovej deklinácie. Osobitné skloňovanie typu „febris“. Rozdiely medzi vzormi 

„corpus“ a „rēte. Latinské zdrobneniny (deminutíva). Ad illustrandum: pomenovania otvorov 

v anatomickej nomenklatúre; typy posunutia kostných úlomkov pri zlomenine.  

 

6. IV. a V. deklinácia  

Substantíva IV. deklinácie – maskulína, neutrá, výnimky z rodu – feminína.  

Adjektívna prípona -oīdeus, a, um. Ad illustrandum: latinské ekvivalenty termínu „dutina“ a 

„kanál“. Substantíva V. deklinácie. Spájanie substantív IV. a V. deklinácie s adjektívami I. 

a II. deklinácie. Špecifiká termínu „speciēs“. 
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