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 I. latinská deklinácia 

 zakončenie v nom. sg.      zakončenie v gen. sg.   rod     vzor 

             -a               -ae     f.  vēna, ae, f. = žila 

Pádové koncovky           

 sg.              pl. 

1.         -a              -ae 

2.         -ae                         -ārum 

4.         -am                        -ās 

6.          -ā                            -īs 



 I. latinská deklinácia 

Adjektíva I. deklinácie 
  

Skloňujú sa rovnako ako substantíva I.deklinácie  
napr. plica palātīna = podnebný záhyb/riasa: 

 
sg.  1. plica palātīn-a                        pl. plicae palātīn-ae 
       2.  plicae palātīn-ae                          plicārum palātīn-ārum 
       4.  plicam palātīn-am                       plicās palātīn-ās 
       6.  plicā palātīn-ā                               plicīs palātīn-īs 
 
 
Vyskloňujte v sg. aj v pl.: papilla folliata – listovitá  
                                                                                  bradavka 
 



 I. latinská deklinácia 

Princíp radenia viacerých adjektív za substantívom 
       

 významová (anatomická) nad/podradenosť 
        

sūtūra palātīna mediāna = stredový podnebný šev 

glandula parotīdea accessōria = prídavná príušná žľaza 



 I. latinská deklinácia 

Nezhodný prívlastok 

1. incīsūra mandibulae = zárez sánky 

2. tunica mūcōsa linguae = sliznica jazyka 

3. rīma palpebrārum  = štrbina mihalníc 

4. massa pilulārum= hmota na tabletky, pilulková hmota 

Vyskloňujte: massa pilulārum 



 I. latinská deklinácia 

Postavenie adjektíva pri nezhodnom prívlastku  

 v anatomických termínoch 

 v klinických termínoch 

vēna linguae = hlboká žila jazyka 

artēria  scapulae = priečna tepna lopatky 

frāctūra maxillae   = otvorená zlomenina čeľuste 

frāctūra clāviculae   = uzavretá zlomenina kľúčnej kosti 



 2. I. grécka deklinácia 

     nom. sg.              gen. sg.   rod        vzor 

          -ē            -ēs     f.    raphē, ēs, f. = šev 

Pádové koncovky           

 sg.              pl. 

1.         -ē              -ae 

2.         -ēs                          -ārum 

4.         -ēn                          -ās 

6.           -ē                            -īs 

1.typ - feminína 



I. grécka deklinácia 

 nom. sg.              gen. sg.   rod      vzor 

    -ēs           -ae     m.  diabētēs, ae, m. = cukrovka 

Pádové koncovky           

 sg.              pl. 

1.         -ēs              nemá 

2.         -ae                          

4.         -ēn                          

6.           -ē (-ā)                    

2.typ - maskulína 
 



I. grécka deklinácia 

Spojenie  
gréckych substantív s adjektívami I. deklinácie 

  
acnē allergica = alergická uhrovitosť 

 
      sg.    pl. 

        1. acn-ē allergic-a                                

        2. acn-ēs allergic-ae                         nemá               

        4. acn-ēn allergic-am                         

        6. acn-ē allergic-ā                                


