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Rozdelenie: 

 

 jednovýchodné adjektíva 

 dvojvýchodné adjektíva 

 trojvýchodné adjektíva 
 

↓▼↓ 

 

podľa počtu zakončení v nom. sg. 

(t. j. vychádza sa 1, 2 alebo 3 tvarov) 

 



 jednovýchodné adjektíva 
 

 majú v nom.sg. pre všetky tri rody jedno zakončenie: 

 -x,  napr. simplex, gen. simplicis = jednoduchý 

 -s, napr. teres, gen. teretis = oblý, hladký 

 -r, napr. impār, gen. imparis = nepárny, nerovnaký 

 -ns, napr. recēns, gen.recentis = čerstvý 

                                                 ▼ 

 uvádza sa vždy aj gen.sg., aby sme vedeli vytvoriť základ: 

simplex, simplicis → základ slova simplic- 

 

Spojenie 1-východného adjektíva so substantívom: 

īnfarctus recēns = čerstvý infarkt  

operātiō recēns = čerstvá operácia                    m., f., n.  

remedium recēns – čerstvý liek                   rovnaký tvar adjektíva 

 



 dvojvýchodné adjektíva 
 

 majú v nom. sg. dve zakončenia  

    maskulína a feminína → -is, neutrá → –e 

    napr. brevis, breve = krátky (v slovníku: brevis, e – krátky) 
 

 sú najčastejšími adjektívami 3.dekl.v lekárskej terminológii 

   (frontālis, e = čelový; digitālis,e = prstový; rēnālis, e = obličkový; 

   vāgīnālis,e =pošvový; vertebrālis,e =stavcový; sacrālis,e =krížový) 

 

Spojenie 2-východného adjektíva so substantívom:  

nervus lumbālis = driekový nerv                        maskulína  

vertebra lumbālis = driekový stavec                  feminína 

segmentum lumbāle = driekový úsek                  neutrá 

 



 

 trojvýchodné adjektíva 
 

 majú v nom. sg. tri rozdielne tvary  

    maskulína → -er, feminína → -is,  neutrá → -e  

    napr. biventer, biventris, biventre = dvojbruškový  

             (v slovníku sa zapisujú: biventer, tris, tre) 
 

   v lekárskej terminológii sú zriedkavé  

 

     Spojenie 3-východného adjektíva so substantívom: 
 

vīsus ācer = ostrý zrak   → maskulínum 

febris ācris = prudká horúčka   → feminínum 

remedium ācre = ostrý liek       → neutrum 



 Skloňovanie adjektív III.deklinácie 

 platí pravidlo:  -ī              -ia                -ium 

                           abl.sg.     nom.pl.neutrá       gen.pl. 

 

 Maskulína 
 

sinus frontālis = čelová dutina 

             sg.                                           pl. 

1. sinus    frontālis      sinūs      frontālēs 

2. sinūs    frontālis      sinuum   frontālium 

4. sinum   frontālem     sinūs       frontālēs 

6. sinū      frontālī      sinibus    frontālibus 

 

frontālis, e = čelový 

 



 

 Feminína 
 

vēna frontālis = čelová žila 

             sg.                                      pl. 

1. vēna      frontālis             vēnae        frontālēs 

2. vēnae    frontālis             vēnārum    frontālium 

4. vēnam   frontālem           vēnās         frontālēs 

6. vēnā      frontālī   vēnīs          frontālibus 

 

 

frontālis, e = čelový 

 



Neutrá 
 

tūber frontāle = čelový hrboľ 

             sg.                                      pl. 

1. tūber      frontāle               tūbera         frontālia 

2. tūberis    frontālis              tūberum     frontālium 

4. tūber      frontāle               tūbera         frontālia 

6. tūbere    frontālī      tūberibus    frontālibus 

 

 

frontālis, e = čelový 

tūber, is, n. = hrboľ 

 



 Ústna dutina - adjektíva určujúce smer a polohu 
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