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1. Przetłumacz na język polski zdania.
[tłumaczenie wybranych zdań z tekstów zamieszczonych w lekcjach: VII, VIII, X]

2. Określ dokładnie po łacinie wyróżnione w zdaniach formy.
[przy formach deklinacyjnych należy podać przypadek i liczbę, przy formach
koniugacyjnych: tryb, czas, stronę, osobę i liczbę, do każdego z określanych wyrazów
należy podać formę podstawową]
np. patronos – Accusativus Pluralis (patronus, -i)
accusabamus – Indicativus Imperfecti Activi, persona prima pluralis (accuso, - are)

3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej podane wyrażenia.
jednoczesna odmiana trzech form:
zaimek wskazujący lub względny + rzeczownik {dekl. I – V}+ przymiotnik {dekl. I – III}
[is, ea, id]
[qui, quae, quod]
np.

NOM. ea res nobilis
GEN. eius rei nobilis

NOM. qui iudex magnificus
GEN. cuius iudicis magnifici

4. Odmień czasownik w podanych formach.
odmiana czasowników koniugacji I – IV przez wszystkie osoby i liczby w poznanych
trybach, czasach i stronach [Idicativus Praesentis, Imperfecti, Futuri I Primi w Activum i Passivum]

5. Przetłumacz na język polski zdania. Nazwij występujące w nich konstrukcje
składniowe.
[w tłumaczeniu i identyfikacji należy uwzględnić konstrukcje: Dativus Possessivus,
Accusativus Duplex, Nominativus Duplex, Składnia nazw miast]
6. Leksyka.
[tłumaczenie z polskiego na łacinę i z łaciny na polski wyrażeń podanych na liście
materiałów leksykalnych]

Lista materiałów leksykalnych
SKRÓTY
a.Ch.n. = ante Christum natum
p.Ch.n. = post Christum natum
a.D. = anno Domini
a.m = ante meridiem
p.m = post meridiem
ca. = circa
cf. = confer
c.v. = curriculum vitae
D.O.M. = Deo Optimo Maximo
e.c., e.g. = exempli cusa (gratia)
etc. = et cetera
H.S.E. = hic sepultus est
Ib., ibid. = ibidem
Id. = idem
i.e. = id est
I.H.S. = Iesus Hominum Salwator; In Hoc Salus
I.N.R.I. = Iesus Nasarenus Rex Iudeorum
l.c. = loco citato
N.N. = non notus
NB = nota bene
P.S. = post scriptum
P.T. = pleno titulo
R.I.P. = requiescat in pace
Rp. = recipe
S.P.Q.R. = Senatus Populusque Romanus
v. = vertatur, verte; vide; versus
WYRAŻENIA I ZWROTY OGÓLNE
Ad acta (a/a)
Ad hoc
Ad rem
Alias
Alibi
Alter ego
Condicio sine qua non
Corpus delicti
Cui bono
De facto
De iure
Debet / Habet
Hic et nunc
Imprimatur
In flagranti
In medias res
In minus / In plus
In spe
Ipso facto
Lapsus linguae (calami,
memoriae)
Lege artis

Nihil obstat
Per procura / procurationem
Pro forma
Pro publico bono
Pro et contra
Post factum
Qui pro quo
Sensu stricto /lato / largo
Stricte
Status quo (ante)
Vis legis
Vis maior
Votum separatum

WYRAŻENIA I ZWROTY PRAWNICZE
Apud iudicem accusare
Causam agere
Causam perdere
Causam vincere
Debitum reddere
Debitum solvere
De iuribus certare
Dies fastos (nefastos) observare
Ex legibus iudicare
Heredes constituere
In crimen incurrere
Iniuste accusare
Iniurias accipere
In iudicio se sistere
In iudicium (ius) vocare
Iura vi eripere
Iure carere
Iurisperitum consulere
Legem violare
Leges condere
Leges observare
Legibus parere
Officia explere
Pecuniam reddere
Quaestiones solvere
Res iudiciarias tractare
Reum absolvere
Reum accusare
Reum condemnare
Reum defendere
Reum punire
Salus rei publicae
Sententiam audire
Sententiam dicere
Summa lex
Tabulas testamenti legere
Testimonium dare

