quam
§aepe

-

semper

mint

-

suscito 1 - élesa. tamasz:, ,z
trahó 3 traxi tractum - hjz, ,.tr-=,:,l
-_

gyakran, sokszoí, isméte|ten

mindig, állandóan

sérus3-késő,elkésett
sileö 2 silui - hallgat, csendben van

mf,g2-

val vonz
verbum, -i, n. - sző
vita, -ae, f. - élet
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Megjegyzés a heIyesírásróI
A latin nagy kezdőbetűvel nemcsak a tulajdonneveket írja, hanem a tulaidrrnnér.
bő| képzett mellékneveketvagy adverbiumokat is. Róma,'-ae, f. - Róma: Ronánus
3 - római; Latíné- |atinul (pl. beszél).
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A névelő

J
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A latinban sem határozott, sem határozatlan névelő nincs. Pl. próv,incia eqraránt
jelentheti azt, hogy ,,a provincia', ,,eü provincia" vagy ,,provincia". AfordírÁl .orán
a magyar nyelvi sajátosságokat kell figyelembe venni.
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A szőtári alakról
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A szótári alakok a latin nyelv.tanulásának sok évszázadostapasztalatait o§5zegzik.
Ez a kialakult forma a minimálisan szükséges információ aháoz, hogy a wó tÖlles
alaktani rendszerét képezni tudjuk. Rövidteni, egyszerűsíteni nem ióhet: mlndbn
információra szükség van, tehát a szavakat mindi!'teljes szótári alakjukkal
€Fítt

tanuljuk meg!

Az ige szőtári alakja
^-i

, ]:'

Az ige szőtári alakja 4 részből áll: 1.: nóminó 2.z nómináre 3.: nóminári

nóminátum

4.:

1. a prae.sen_s imperfectum (folyamatos jelen idő) e8yes szám 1 . személyűalakja;
2. az egyik főnév.i igenév, melynek latin neve infinitűus (in * finitivu, : ,.."8h"tározatlan", mivel ennek az igeinek tekintett alaknak nincsen ideje, módja, Láma, személye). Ez felel me8 a ma8yar -ni képzős főnévi igenévnek. A második
szótári alakot áItalában,számmal jelo|jL;k, ez az alak szolgálégyben a négy coniugatio ( gerag ozási osztály) következetes megkü lön böztetésé re :'

1 = -áre (nóminó'l : nöminó, nómináre...)
2 = -ére (habeó 2 : habeó, habére...)
3 = -ére (vtvö 3 : vívó, vívére.,.)
4 = -ire (venió 4 : venió, veníre...)
3. a praesens perfectum (bef4ezett jelen) egyes szám 1. személyű alakja;
4. a supinum, szintén egyfajta főnévi igenév, melynek itt szerepló alakjáí célhatározásrahasználluk.Végződése -um. Bizonyos szőtárak nem eit az ala'kot, hanem a
i

.é§%c,S§lixr..-

