
 

VERBA LATINA 
Wykaz ważniejszych czasowników łacioskich wraz z rekcją, znaczeniem, frazeologią oraz iloczasem podanych 

w porządku alfabetycznym. 
zebrał: Krzysztof Rzepkowski 
korekta: Aleksandra Ejsmont 

 
Liczba czasowników złożonych (composita) została ograniczona do minimum. 

. 
 

 

A 
abĕo, abīre, abĭi, abĭtum – odchodzid; (o czasie) upływad, przemijad; (a re ad, in) odstąpid od 
czegoś ku czemuś; (in alqd) przemienid się w coś. 
 in diversum abire – zająd się czymś innym. 

magistratu abire – złożyd urząd. 
admitto, admīsi, admissum 3 – wprawid w ruch; (ad lub in alqd) dopuścid do czegoś, pozwolid na 
coś. 
 equum admittere – puścid konia w cwał 
 passum admittere – przyspieszyd kroku (poet.) 
ago, ēgi, actum 3 – pędzid, prowadzid, kierowad. 
 animam agere – wyzionąd ducha. 
 gratias agere – dziękowad. 

vitam agere – żyd. 
aio (czasownik ułomny) – potakiwad, potwierdzad, mówid. 
 ait – powiada; aiunt – powiadają 

ain’ = aisne? – tak mniemasz? istotnie? 
alo, alŭi, altum (alĭtum) 3 – żywid, wychowywad. 
amo 1 – kochad, lubid. 
animadverto, animadverti, animadversum 3 – uważad na coś, spostrzegad, ganid. 
aperĭo, aperŭi, apērtum 4 – otwierad, obnażad. 
apparĕo, apparŭi, apparĭtum 2 – ukazad się, byd widocznym. 
 apparet + ACI – jasne jest. 
appēllo 1 – wzywad, prosid; (+ acc. duplex) nazywad kogoś czymś. 
appĕto, appetīvi, appetītum 3 – (alqd) sięgad po coś, dążyd do czegoś, napadad. 
apto 1 – (alicui alqd) przystosowad dla kogoś (czegoś) coś. 
 arma (corpori) aptare – wdziad zbroję. 
 se armis aptare – przygotowad się do walki. 
arbitror 1 – sądzid, mniemad. 
arcĕo, arcŭi, - 2 – ogrodzid, zamknąd; (alqm, alqd a re lub + abl.) powstrzymywad kogoś od czegoś. 
arcēsso, arcessīvi, arcessītum 3 – przywoład, wezwad; (alqm + gen. criminis) oskarżyd kogoś o coś. 
 auxilium arcessere – wzywad na pomoc. 
 pecuniae captae alqm arcessere – oskarżyd kogoś o korupcję. 
ardĕo, arsi, - 2 – gored, żarzyd się, płonąd, paład; (+ abl.) byd trawionym przez coś. 
argŭo, argŭi, - 3 – przedstawid, dowodzid, (alqd; + ACI) wykazad; zaskarżyd (alqm alcis rei). 
audĕo, ausus sum 2 – byd skłonnym, gotowym, zamierzad coś zrobid; mied odwagę, ośmielad się 
coś zrobid (+inf.); odważad się na coś (alqd) 
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 si audes – jeśli nie masz nic przeciwko temu; jeśli łaska.  
audĭo 4 – (alqd ab, ex, de alqo) usłyszed coś od kogoś; (de alqa re lub + ACI) usłyszed o czymś, 
usłyszed, że ...; przesłuchiwad; (alqd) pozwalad na coś. 
 audito – na wiadomośd, usłyszawszy że (np. audito Caesarem adesse). 
 audire bene (male) ab alqo – mied u kogoś dobrą (złą) opinię. 
augĕo, auxi, auctum 2 – powiększad, wzbogacid. 
 animum augere – zachęcad. 
 rem augere – wzbogacid się. 
auspĭcor 1 – urządzad wróżby. 
 auspicato – po zasięgnięciu wróżb. 
 

B 
bello 1 – wojowad. 
beo 1 – uszczęśliwiad, obdarzyd. 
bibo, bibi, potum 3 – pid. 
 aure bibere – słuchad uważnie (dosł. „pid uchem”). 
 qui Tiberim bibunt – ci, którzy mieszkają nad Tybrem. 
 

C 
cado, cecĭdi, casum 3 – upadad; (de lub ex re in alqd) spaśd z czegoś na coś; (o rzekach) spływad; (o 
słowach) padad; (przy losowaniu) przypaśd w udziale; zginąd. 
 animo cadere – stracid otuchę. 

causā cadere – przegrad proces. 
 in alqd cadere – popaśd w coś (in morbum, in suspicionem). 
 in oculos cadere – wpaśd w oczy. 
 sub alqd cadere – podlegad czemuś. 
caedo, cecīdi, caesum 3 – rąbad, bid, ścinad, w pieo wyciąd. 
 sermones caedere – gawędzid. 
calĕo, calŭi, (tylko part. fut. act. calitūrus) 2 – byd ciepłym, żarzyd się. 
cano, cecĭni, cantum 3 – śpiewad, grad, trąbid. 
 bellicum (classicum, signum) canere – dad sygnał do ataku. 
 receptui canere – dad sygnał do odwrotu (dat. finalis). 
capĭo, cepi, captum 3 – chwytad, wziąd, zdobyd coś (gloriam); opanowad (np. senatum metus 
capit); zjednad kogoś (np. alqm auctoritate sua capere); (alqd ab alqo) przyjąd coś od kogoś 
(pecuniam); pojąd, zrozumied coś. 
 arma capere – chwytad za broo. 
 consilium capere – powziąd zamiar. 

detrimentum capere – ponieśd szkodę. 
fructum ex alqo capere – ciągnąd z czegoś korzyśd. 
fugam capere – rzucad się do ucieczki. 
mente captus – chory na umyśle, szalony. 
oculis et auribus captus – pozbawiony wzroku i słuchu. 
pecuniam ab alqo capere – dad się przekupid przez kogoś. 

 portum capere – zdążad do portu. 
carĕo, carŭi, carĭtum 2 – (alqa re) byd wolnym od czegoś, byd pozbawionym czegoś. 

nulla re caret – nic nie brakuje. 
communi sensu carere – byd pozbawionym zdrowego rozsądku. 
publico carere – nie pokazywad się publicznie. 
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carpo, carpsi, carptum 3 – skubad, zrywad. 
 diem carpere – korzystad z dnia. 
 viam (iter) capere – wyruszyd w drogę. 

supremum iter carpere – umrzed. 
cavĕo, cavi, cautum 2 – (alqm, alqd lub ab alqo, a re) strzec się kogoś, czegoś, wystrzegad się, 
uważad na coś (ab insidiis cavere – uważad na zasadzki); (alicui) troszczyd się o kogoś, czuwad nad 
kimś; rozporządzid coś (alqd lege, testamento – zgodnie z prawem, testamentem). 
 cavere ut... – starad się o to, aby... 
 cave + inf. lub con. – nie, np. cave putes – nie myśl. 
cedo, cessi, cessum 3 – iśd, kroczyd; (+ abl. lub ex, de re) odejśd; (alicui) ustępowad komuś, czemuś 
(fato, fortunae, tempori); (alicui alqd) przyznad komuś coś. 

e vita cedere – umrzed. 
 loco cedere – uciec. 
 nihil alicui cedere – w niczym komuś nie ustępowad. 
celo 1 – (alqd, alqm) kryd, taid coś, kogoś. 
 alqm de alqa re celare lub alqm alqm rem celare – ukryd coś przed kimś. 
censĕo, censŭi, censum 2 – oceniad, szacowad czyjś majątek (censum); (alqd; ut, ne; + ACI) 
mniemad, sądzid; (o senacie) uchwalad; (alicui alqd) przyznad komuś coś. 
cerno, crevi, cretum 3 – oddzielad, odłączad; spostrzegad, poznawad; postanowid; (de, pro re) 
walczyd. 
 hereditatem cernere – ogłosid się spadkobiercą, objąd spadek. 
 in alqa re cerni – dad się poznad przez coś (por. amicus certus in re incerta cernitur). 

vitam cernere – walczyd o życie. 
ciĕo, civi, citum 2 – w ruch wprawiad, poruszad, wzruszad; zawoład; ożywid, wzniecid, sprawid. 
 ad arma ciere – wzywad do broni. 

alqm in alqm ciere – pobudzid kogoś przeciwko komuś. 
 bellum ciere – wywoład wojnę. 
 lacrimas ciere – wywoład płacz. 
cingo, cinxi, cinctum 3 – opasad, przepasad; towarzyszyd komuś. 
 alqa re cingi – uzbroid się w coś (gladio). 
 ense latus cingere – przypasad miecz do boku. 

latus alicui cingere – towarzyszyd komuś. 
claudo, clausi, clausum 3 – zamykad, kooczyd. 
 agmen claudere – tworzyd tylną straż. 
coepi, coepisse, coeptum – (alqd, ab alqa re; + inf.) zacząd. 
cogĭto 1 – (de alqa re) myśled, rozmyślad, rozważad; (+ inf.) zamierzad coś zrobid. 
 toto animo cogitare – oddawad się rozmyślaniom. 
 male cogitare de alqo – źle komuś życzyd. 
cognosco, cognōvi, cognĭtum 3 – poznawad, studiowad; (alqd ab, ex alqo) dowiedzid się czegoś od 
kogoś, (de alqa re) dowiedzied się o czymś; badad, dochodzid. 
 cognito – na wiadomośd, dowiedziawszy się (np. cognito vivere Ptolemaeum). 
 (hac) re cognita (his rebus cognitis) – na tę wiadomośd, dowiedziawszy się o tym. 

litteras cognoscere – czytad list. 
cogo, coēgi, coactum 3 – zebrad, sprowadzid; zjednoczyd, zgromadzid; (o wojsku) ściągnąd; (alqd ex 
re; + ACI; ut) wnioskowad coś z czegoś; wpędzid, zniewolid, wymusid coś; (ad alqd) zmusid do 
czegoś. 
 ad militiam cogere – rekrutowad do służby wojskowej. 
 agmen cogere – zamykad pochód, tworzyd tylną straż. 

alqm in ordinem cogere – do ładu kogoś przywieśd. 
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ex quibus cogi potest... – z czego można wyciągnąd konkluzję, że... 
colo, colŭi, cultum 3 – hodowad, (rolę) uprawiad, (ciało) pielęgnowad, (bogów) czcid, (cnotę) 
praktykowad, (miejscowośd) zamieszkiwad; (alqd, alqm) dbad o coś, o kogoś; szanowad, miłowad. 

artem colere – wykonywad zawód. 
pacem colere – szanowad pokój, dochowywad pokoju. 

conscisco, conscīvi (conscĭi), conscītum 3 – wspólnie postanowid; (sibi alqd) wziąd coś na siebie, 
ściągnąd na siebie. 
 mortem sibi conscicere – zadad sobie śmierd. 
consisto, constĭti, - 3 – zejśd się; istnied; (in re) opierad się, polegad na czymś; (ex re) wynikad z 
czegoś; (o wojsku) wstrzymad pochód, stanąd obozem; (o okręcie) stanąd na kotwicy; stad silnie, 
nie ustępowad, utrzymad się; opanowad się. 
 animo (mente) consistere – zachowad zimną krew. 
 in causa consistere – wygrad proces. 
consto, constĭti, (tylko part. fut. act. constatūrus) 1 – stanąd; (ex re) składad się z czegoś; (in re) 
obstawad przy czymś (in sententia – przy swoim zdaniu); (in re) opierad się się na czymś; (alicui rei, 
cum re, in re) zgadzad się, harmonizowad z czymś. 
 constare + abl. lub + gen. pretii – kosztowad. 

quanti constat? – ile kosztuje? parvo constat – niewiele kosztuje. 
constat (inter omnes) + ACI – wiadomo (powszechnie). 
sibi constare – byd w zgodzie ze sobą. 

consuesco, consuēvi, consuētum 3 – (+ inf.) przyzwyczajad się coś robid; mied w zwyczaju. 
 ut consuevi – jak mam w zwyczaju, wedle mego zwyczaju (perf. praesens). 
consŭlo, consulŭi, consultum 3 – zebrad się na naradę, (de re) naradzad się nad czymś; (alicui) 
starad się o kogoś, myśled o kimś, komuś pomagad; (alqm de alqa re) radzid się kogoś w jakiejś 
sprawie. 
 alqd boni consulere – uznad coś za dobre, pochwalid coś. 
contendo, contendi, contentum 3 – napinad (arcum), natężad; (cum alqo, contra alqm, de re) 
współzawodniczyd, walczyd z kimś o coś; (pociski) miotad; dążyd do czegoś usilnie, (alqd ab alqo) 
żądad czegoś od kogoś; (+ ACI) zapewniad. 
 contendere ab alqo, ut... – usilnie domagad się od kogoś, aby... 

rem cum re contendere – porównywad dwie rzeczy ze sobą. 
continĕo, continŭi, contentum 2 – razem trzymad, opasad, otaczad; obejmowad, zawierad; 
powstrzymad, powściągad; okiełznad. 
 alqd ab alqa re continere – coś od czegoś z daleka trzymad. 
 contineri alqa re – ograniczyd się do czegoś. 
 in re se continere – upierad się przy czymś. 
 vix me contineo quin + con. – ledwie się mogę powstrzymad, aby (czegoś nie zrobid). 
coquo, coxi, coctum 3 – gotowad, piec. 
corrĭgo, correxi, correctum 3 – prostowad, poprawiad. 
corrumpo, corrūpi, corruptum 3 – zepsud, zniszczyd, udaremnid coś; (sposobnośd) ominąd, nie 
wykorzystad. 
 alqm pecuniā corrumpere – przekupid kogoś. 
 tabulas publicas corrumpere – sfałszowad oficjalne tablice ustaw. 
credo, credĭdi, credĭtum 3 – (alicui alqd) powierzyd coś komuś (pecuniam); (alicui) ufad, wierzyd 
komuś; (+ acc. duplex) uważad coś za coś, kogoś za kogoś; (+ ACI, NCI) sądzid. 
 crederes – myślałby kto, można by sądzid (con. potentialis). 
crĕo 1 – stworzyd, wywoład, powoład do życia; spowodowad. 

alqm consulem creare – mianowad kogoś konsulem (acc. duplex). 
cresco, crevi, cretum 3 – rosnąd, powstawad; przybierad, wzrastad, zdobyd znaczenie. 
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 cretus (ab lub + abl. originis) – urodzony, pochodzący z, od (a sanguine Troiano) 
cubo, cubŭi, cubĭtum 1 – leżed, spoczywad; spad; leżed chorym. 
 cubitum ire – iśd spad. 
 sub divo cubare – spad pod gołym niebem. 
cupĭo, cupīvi (cupĭi), cupītum 3 – (alqd;+ inf.) pożądad, pragnąd, chcied; (alicui lub alicuius causa) 
sprzyjad komuś, byd komuś życzliwym, interesowad się żywo kimś. 
curo 1 – (alqd, alqm; alicui; ut; inf.; acc. gerund.) troszczyd się o coś; (de re; inf.) myśled o czymś; 
(interesy) załatwiad; (chorych) pielęgnowad, (prowincją) zarządzad. 
 corpus curare – wzmacniad się. 

cura alia! – troszcz się o co innego! bądź spokojny! 
 cura ut valeas – troszcz się, abyś był zdrowy (formuła pożegnalna w liście). 

mandatum curare – wypełnid rozkaz. 
curro, cucurri, cursum 3 – biec, spieszyd się, pędzid; (okrętem) płynąd; (o rzeczach) upływad. 
 subsidio currere – biec z pomocą (dat. finalis). 
custodĭo 4 – pilnowad, czuwad, strzec. 
 se custodire – mied się na baczności. 
 

D 
damno 1 – (alqm alicuius rei) skazad, potępid, uznad winnym kogoś za coś (gen. criminis); ganid; 
(alqm + inf.) zobowiązad kogoś do zrobienia czegoś. 
 capitis (capite) damnare, ad mortem damnare – skazad na karę śmierci. 
debĕo, debŭi, debĭtum 2 – (alicui alqd) byd dłużnym komuś coś (pecuniam – pieniądze; gratiam – 
wdzięcznośd); (+ inf.) mied obowiązek, musied; (alicui alqd) zawdzięczad komuś coś (parentibus 
beneficia). 
 debentia dici – rzeczy, które powinny byd powiedziane; to, co należy powiedzied. 
decēdo, decessi, decessum 3 – odejśd; (o urzędnikach) ustąpid ze stanowiska; (alicui) ustąpid 
komuś. 
 de vita decedere – umrzed. 
decerno, decrēvi, decrētum 3 – oddzielid, określid; (alqd; + ACI; ut) zarządzid, postanowid; (+ acc. 
duplex) uznad kogoś kimś; (alicui alqd) przyznad coś komuś. 
 acie (proelio, armis, exercitu) decernere – wydad bitwę. 
 classe decernere – wydad bitwę morską. 

pugnam (proelium) decernere – stoczyd bitwę rozstrzygającą. 
dĕcet, decŭit 2 (nieos.) – (+ ACI) wypada, przystoi. 
defendo, defendi, defensum 3 – odpychad, powstrzymywad, odpierad (hostes, pericula); (alqm, 
alqd ab alqo) bronid kogoś, czegoś przed czymś; spełnid zadanie. 
dico, dixi, dictum 3 – (alqd; + ACI; ut) mówid; (+ acc. duplex) mianowad kogoś czymś, nazywad 

kogoś kimś; wygłaszad mowę (pro alqo  contra alqm); (pieśo) śpiewad. 
 causam dicere – prowadzid sprawę przed sądem. 
 facile, difficile dictu – łatwe, trudne do powiedzenia (abl. limitationis). 

sententiam dicere – wygłosid przemówienie (w senacie). 
diffĕro, differre, distŭli, dilātum – roznieśd; rozproszyd, rozgłosid; odsunąd, odwlec (alqd in 
tempus); (alqm) łudzid, zwodzid; (ab alquo, inter se) różnid się. 
 poenam differre – odroczyd karę. 
diripĭo, diripŭi, direptum 3 – rozszarpad, rozerwad; rabowad; porwad, wydrzed. 
 urbem diripere – splądrowad miasto. 
disco, didĭci, - 3 – uczyd się; (alqd ab alqo; inf.; + ACI) dowiedzied się; rozumied. 
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do, dedi, datum 1 – dad; (bogom) poświęcid; (pieniądze) wypłacid; (wojsko, świadków) wystawid; 
sprawid, wywoład, stworzyd.  

alqm in fugam dare – zmusid kogoś do ucieczki. 
manus dare – poddad się.  
operam alicui rei dare – troszczyd się, starad się o coś, dbad. 
poenas (poenam) dare – ponieśd karę. 
se dare alicui rei – oddad się jakiejś sprawie. 

docĕo, docŭi, doctum 2 – (alqm alqd lub alqm alqa re; + ACI) uczyd kogoś czegoś (np. doceo pueros 
grammaticam); (alqm de re) powiadomid kogoś o czymś. 

fabulam docere – wystawid sztukę na scenie. 
dubĭto 1 – (de re, alqd) wątpid w coś; (+ inf.) wahad się coś zrobid; (quin) wątpid, że... 
dūco, duxi, dūctum 3 – ciągnąd, prowadzid; (powietrze) wdychad; (napoje) pid; (metale) kud; 
(rowy, wały, ulice) budowad; (alqd ab, ex, de + abl.) wyprowadzad coś z czegoś; obliczyd, szacowad; 
(+ acc. duplex) uważad coś za coś; (+ ACI) mniemad, sądzid. 
 alqm in numero hostium ducere – mied kogoś za wroga. 
 arcum ducere – naciągad łuk. 
 bellum ducere – przeciągad wojnę. 
 uxorem ducere – ożenid się. 
 somnum ducere – sprowadzid sen. 

sortes ducere – ciągnąd losy, losowad. 
versus ducere – pisad poezję. 

 

E 
ĕdo, ēdi, ēsum 3 – jeśd. 
ēdo, edĭdi, edĭtum 3 – wydawad; urodzid; (pisma) rozpowszechniad; (rozkazy) wydawad; (wieści) 
rozsiewad; (zabawy) urządzad; (alqd; + ACI) donieśd, zdradzid. 
 clamorem edere – wydad krzyk. 
 scelus edere – popełnid zbrodnię. 
egredĭor, egressus sum 3 – (ex re lub abl.) wyjśd, wyruszyd; (o okręcie) wypłynąd. 
ĕo, īre, ĭi, ĭtum – iśd, kroczyd; (o czasie) mijad. 
 eo + supinum – wyraża cel, np. cubitum eo – idę się położyd. 
 equis ire – jechad konno (pedibus ire – iśd pieszo) 
 in sententiam alicuius ire – skłonid się do czyjegoś zdania. 
 subsidio alicui ire – iśd komuś z pomocą. 
erro 1 – błądzid, tuład się; (in alqo) mylid się w czymś. 
exercĕo, exercŭi, exercĭtum 2 – wprawiad w ruch; niepokoid, dręczyd, doświadczad; (alqm re lub 
alqm in re, ad rem) dwiczyd, kształcid kogoś w czymś; wykonywad, prowadzid; zysk ciągnąd 
zarządzad; (uczucia) wywierad, okazywad. 

ferrum exercere – kud żelazo. 
 medicinam exercere – uprawiad sztukę lekarską, byd lekarzem. 
 memoriam exercere – dwiczyd pamięd. 
 milites exercere – musztrowad żołnierzy. 
exĭgo, exēgi, exactum 3 – (alqm ex re) wypędzid, przepędzid kogoś skądś (hostem e campo); 
(pieniądze) ściągad (tributum); (alqd ab alqo) żądad czegoś od kogoś, domagad się; badad, śledzid, 
dochodzid; naradzad się, zastanawiad; wykonad, doprowadzid do skutku; (okres czasu) przebyd, 
przeżyd, ukooczyd. 
 alqm vitā exigere – zabid kogoś. 
 ensem exigere – wepchnąd, wbid głęboko miecz. 
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 poenas (poenam) ab alqo exigere – ukarad kogoś. 
 tela exigere – miotad pociski. 
 uxorem exigere – odesład żonę, rozwieśd się. 
existĭmo 1 – cenid; (+ acc. duplex) uważad za coś; (+ ACI) mniemad, sądzid, myśled. 
expedĭo 4 – (alqm a re lub + abl) uwolnid, wyzwolid kogoś od czegoś; (trudności) pokonad; 
(interesy) załatwid; (pociski) wyrzucad; (słowa) wykładad; (alqd) przygotowad coś; 
 expedit alicui + inf. – jest korzystne dla kogoś, by.... 
 expedito loco – w łatwo dostępnym miejscu. 
 se ad pugnam expedire – przygotowad się do bitwy. 

se expedire – ujśd, umknąd. 
experĭor, expertus sum 4 – (alqd) doświadczad, próbowad; poznad coś. 
 

F 
facĭo, fēci, factum 3 – czynid, robid; (most) budowad; (obóz) rozbid; (pisma) układad; (pieniądze) 
zarabiad; (zbrodnię) popełnid; (bitwę) wydad; (przyjaźo, pokój) zawrzed; (uczucia) wywoływad; (+ 
gen. pretii) cenid, szacowad; (+ acc. duplex) uczynid, mianowad kogoś kimś; (alicui alqd) użyczyd 
komuś czegoś; (cum lub ab alqo) trzymad z kimś, trzymad czyjąś stronę; (ad alqd) byd przydatnym 
do czegoś; postępowad (bene, male); (+ ACI) przypuszczad; składad ofiarę. 

alqm certiorem facere – poinformowad kogoś. 
contra leges facere – postępowad wbrew prawu. 
damnum (detrimentum) facere – ponieśd szkodę. 
finem facere + dat. – położyd kres czemuś. 
praedam ab hoste facere – złupid wroga. 
pro nihilo alqd facere – mied coś za nic, bardzo nisko cenid. 
stipendia facere – służyd w wojsku. 

fallo, fefelli, falsum 3 – przywieśd do upadku, oszukad; ujśd czemuś. 
fidem fallere – złamad przysięgę.  
me fallit – mylę się, nie wiem. 
vestigium fallere – zmylid trop, wymknąd się. 

fastidĭo 4 – (alqd) czud do czegoś odrazę, brzydzid się; gardzid czymś. 
fatĕor, fassus sum 2 – wyznad, przyznad; okazad. 
fatīgo 1 – znużyd, zmęczyd; nękad, dręczyd; (prośbami) męczyd, błagad. 
favĕo, fāvi, fautum 2 – (alicui) sprzyjad komuś; przyklasnąd. 
 linguis (lingua, ore) favere – zachowad ciszę, milczed. 
ferĭo, -, - 4 – uderzad, bid; zarżnąd, zabid. 
 Qui gladio ferit, gladio perit – Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. 

foedus ferire – zawrzed pokój. 
fĕro, fērre, tŭli, lātum – nieśd; (zło) znosid, cierpied, wytrzymad; (alqd; quod; + ACI) – byd 
niezadowolonym; (łup, nagrodę) zyskad; porwad, uprowadzid; wręczyd, uiścid, donieśd, 
zawiadomid; (ustawę) wnosid, zgłaszad; wprawid w ruch, poruszad. 

ad astra alqm ferre – wynosid kogoś do gwiazd = wychwalad kogoś. 
alicui opem (auxilium) ferre – nieśd pomoc komuś. 
ferre et agere – zagrabid i uprowadzid. 
fertur (+ NCI) – wieśd niesie, że ... 
ferunt (+ ACI) – mówią, opowiadają, że... 
prae se ferre alqd – okazywad coś, dad coś poznad. 
praemium ferre – otrzymad wynagrodzenie. 
se ferre (ferri) – poruszad się, pędzid. 
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suffragium (sententiam) ferre – głosowad. 
ventrem ferre – byd w ciąży. 

festīno 1 – spieszyd się; (alqd) przyspieszad coś. 
fīdo, fīsus sum 3 – (alicui) wierzyd komuś. 
fīgo, fixi, fixum 3 – przymocowywad, umocnid, zawiesid; (budynki) wznosid; (alicui alqd) wpoid 
komuś coś; (alqd) trafid coś, ubid. 

decreta figere – obwieścid uchwały. 
legem figere – ogłosid ustawę. 

fingo, finxi, fictum 3 – kształtowad, tworzyd; budowad, rzeźbid; obrabiad, kształcid; (alqd, + ACI) coś 
sobie przedstawiad, obmyślad; wymyślad, zmyślad; fałszywie przedstawiad. 

ars fingendi – rzeźbiarstwo. 
equum fingere – tresowad konia. 
hilaritatem fingere – udawad radośd. 
se fingere ad alqd – zastosowad się do czegoś. 

finĭo 4 – ograniczad, zamykad, kooczyd; umrzed. 
fīo, fiĕri, factus sum (niereg.)– powstad, stad się; występuje jako strona bierna czasownika ‘facio’: 
byd zrobionym; (+ gen. pretii) byd szacowanym; (alicui) byś poświęconym komuś. 
 fit, ut + con. – zdarza się, że... 
 fieri potest, ut + con. – możliwym jest, że... 
 fieri non potest, quin + con. – konieczne jest, żeby... 
 ut fit – jak to się zdarza, jak to jest w zwyczaju, jak zwykle. 
 fiat! – niech będzie! bardzo dobrze! 
fīrmo 1 – umacniad, krzepid; (alqm) dodawad odwagi komuś. 
flagĭto 1 – (alqd alqm lub alqd ab alqo) domagad się usilnie, żądad czegoś od kogoś. 
flecto, flexi, flexum 3 – giąd, krzywid; (alqm) nakłonid, zmiękczyd kogoś; (in, ad alqd) zwrócid się 
dokądś. 

animo flecti – byd wzruszonym. 
flectere arcum – napiąd łuk. 
iter (cursus, viam) flectere – zmienid kierunek, obrad inną drogę. 
oculos flectere – odwrócid spojrzenie, skierowad wzrok gdzie indziej. 
ora retro flectere – odwrócid się. 
vitam flectere – zmienid dotychczasowy tryb życia. 
vestigia flectere – skierowad kroki (poet.). 

florĕo, florŭi, - 2 – kwitnąd; błyszczed, lśnid się; (in alqa re) byd znacznym, potężnym, wyróżniad się 
w czymś; byd w kwitnącym stanie, byd pełnym sił. 
 aetas florens – kwitnący wiek = młodośd. 
flŭo, fluxi, fluxum 3 – płynąd; (o czasie) upływad, przemijad; słabnąd, wątled. 
fodĭo, fōdi, fossum 3 – kopad; kłud. 

oculos (lumina) fodere – kłud, rzucad się w oczy.  
for, fari, fātus sum – mówid. 
 fando – ze słuchu, ze słyszenia. 
fovĕo, fōvi, fōtum 2 – ogrzewad, trzymad ciepło; pielęgnowad. 
frango, frēgi, fractum 3 – łamad; (o okręcie) rozbid się. 

dolore, metu frangi – doznawad bólu, strachu. 
foedus, fidem frangere – złamad przymierze, obietnicę. 

frŭor, fructus (fruĭtus) sum 3 – (+ abl.) używad czegoś, korzystad, cieszyd się z czegoś.  
fugĭo, fūgi, fugĭtum 3 – uciekad; iśd na wygnanie; (alqm, alqd) uciekad przed kimś, przed czymś; 
odrzucad, gardzid czymś. 
 me fugit + inf. – zapomniałem.  
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fŭgo 1 – zmusid do ucieczki, wygnad, wypędzid. 
fulgĕo, fulsi, - 2 – błyskad; błyszczed, promienied. 
fundo, fūdi, fūsum 3 – lad, wylewad; (kruszce) topid; (pociski) miotad; (słowa) wydawad z siebie; 
(nieprzyjaciół) powalid, pokonad. 

hostium copias fundere – rozbid zastępy wroga. 
lacrimas fundere – płakad rzewnie. 
preces fundere – wylewad, wygłaszad wiele próśb. 

fungor, functus sum 3 – (+ abl.) odbywad, zarządzad, dokonad czegoś. 
 fato fungi – dopełnid swego losu. 

diem (morte) fungi – umrzed. 
munere fungi – wypełnid obowiązek. 

 

G 
gĕmo, gemŭi, gemĭtum 3 – wzdychad, jęczed; brzmied; (alqd) opłakiwad coś (malum suum – swoje 
nieszczęście). 
gĕro, gessi, gestum 3 – nieśd, nosid; wydobywad, wywoład; zachowywad się, postępowad (ita, sic, 
honeste); wykonywad, załatwiad, sprawowad; (urzędy) sprawowad, pełnid, zarządzad, załatwiad; 
pass. dziad się, stad się. 

alicui morem gerere – spełniad czyjeś życzenie, wolę. 
bellum gerere – prowadzid wojnę. 
personam alicuius gerere – grad czyjąś rolę. 
prae se alqd gerere – okazywad, objawiad coś. 
pro alqo se gerere – zachowywad się jak ktoś, nosid się niczym ktoś (pro cive – jak 
obywatel).  
rem bene (male) gerere – sprawy dobrze (źle) załatwid; pomyślnie (niepomyślnie) walczyd. 
res gestae – czyny (wojenne), historia (scriptor rerum gestarum – historyk). 

gigno, genŭi, genĭtum 3 – rodzid; wywoład, spowodowad coś, zrodzid (amicitiam, insaniam, sitim). 
genitus (+ abl. originis; de, ab, ex alqo, re) zrodzony z... (matre Musa, Iove). 
gignentia, ium – twory, stworzenia, rośliny 

glorĭor 1 – (re, de re; inf.) chwalid się czymś, chełpid; (in re) szukad w czymś swojej chwały. 
gusto 1 – gustowad, smakowad. 
 primis labris scientiam gustare – musnąd jakieś wiedzy (nauki), ledwie jej dotknąd. 

amorem vitae gustare – zasmakowad rozkoszy życia. 

 

H 
habĕo, habŭi, habĭtum 2 – mied, trzymad, dzierżyd; (alqd sibi) zatrzymad coś dla siebie; (+ acc. 
duplex; pro alqo) uważad kogoś (coś) za kogoś (coś); (+ nom. duplex) uchodzid za coś; wiedzied, 
znad (consilia); (zwierzęta) hodowad; (o stanach) opanowad, ogarnąd; (+ inf.) zdoład, móc coś 
zrobid, mied do zrobienia. 

alicui honorem habere – okazad komuś cześd. 
alqd pro certo habere – uważad coś za pewne. 
alqm ludibrio habere – wyśmiewad się z kogoś. 
alqm male habere – obchodzid się z kimś źle. 
bene (male) se habere – dobrze (źle) się czud. 
comitia (contionem) habere – przewodniczyd zgromadzeniu ludowemu. 
nihil habeo quod dicam – nie mam nic do powiedzenia. 
orationem habere – wygłaszad mowę. 
oratio in senatu habita – mowa wygłoszona w senacie. 
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senatum habere – przewodniczyd obradom senatu. 
vitam habere – żyd. 

habĭto 1 – mieszkad; (alqd) zamieszkiwad coś. 
in oculis habitare – byd cały czas na widoku, byd wystawionym na spojrzenia. 

haerĕo, haesi, haesum 2 – (in re; ad rem; + dat.) wisied na czymś, trzymad się czegoś, przylegad do 
czegoś; (in re;+ dat.) obstawad przy czymś, mocno się czegoś trzymad, trwad przy czymś (in sua 
sententia); zatrzymad się, byd bezradnym. 
 in equo haerere – siedzied dobrze w siodle. 
 in luto haerere – ugrzęznąd w błocie, byd w kłopotach. 

alqd animo haerere – mied coś na sercu. 
in oculis haerere – byd cały czas na widoku, byd wystawionym na spojrzenia. 
alqd in memoria haeret – coś dobrze tkwi w pamięci. 

haurĭo, hausi, haustum 4 – (alqd ex, de, a re) czerpad (aquam de puteo – wodę ze studni); 
(radości) doznad; połykad, zjeśd, pochłonąd; (o ogniu) trawid; dokładnie poznad 

a fontibus Stoicorum haurire – czerpad ze źródeł nauki stoickiej. 
 alicuius sanguinem (cruorem) haurire – przelad czyjąś krew. 

cineres haurire – zebrad prochy. 
corpus haurire – przeszyd, przebid ciało. 

honōro 1 – czcid, uczcid, wyróżnid. 
horrĕo, horrŭi, - 2 – jeżyd się, wzdrygad się; (z trwogi) drżed, lękad się; osłupied, zdumied się. 
hortor 1 – (alqm ad alqd; + ut, ne; + inf.) zachęcad, pobudzad, popędzad do czegoś; dodawad 
odwagi. 
 res hortatur ut + con. – okoliczności sprzyjają, aby... 
 

I 
iacĕo, iacŭi, iacĭtum 2 – leżed, byd położonym; leżed chorym; polec, paśd trupem; (o ubraniu) wlec 
się po ziemi; byd przygnębionym, załamanym; (in alqo) byd pogrążonym w czymś (in maerore); 
mied niską wartośd. 
 graviter iacere – byd ciężko chorym. 
 iacentes, ium – polegli. 
iacĭo, iēci, iactum 3 – rzucad, miotad; (o słowach) wymawiad, miotad; sypad, budowad, wznosid 
(murum). 
 ancoram iacere – zarzucid kotwicę. 
 fundamenta (+ gen.) iacere – kłaśd podwaliny czegoś. 
 odorem iacere – wydawad zapach, wionąd.  
 semen (semina) iacere – siad. 
 umbram iacere – rzucad cieo. 
iacto 1 – rzucad, miotad; (w mowie) często wzmiankowad; mied na ustach, chełpid się; grozid; 
uwijad się, kręcid się;  
 alqm convicio iactare – obrzucad kogoś obelgami. 
 rem iactare – roztrząsad sprawę. 
 se iactare in re – krzątad się wokół czegoś, wiele się czymś zajmowad.  
 semen iactare – siad.  
 vulnera iactare – zadawad rany. 
iacŭlor 1 – rzucad pociskiem; strzelad, zabid; (alqd) ubiegad się o coś. 
icĭo (īco), īci, ictum 3 – uderzyd, ugodzid. 

colaphum alicui icere – wymierzyd komuś policzek. 
 foedus icere – zawrzed przymierze. 
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 ictus (alqa re) – dotknięty, przejęty, zaniepokojony. 
imĭtor 1 – (alqm, alqd) naśladowad kogoś, coś; byd podobnym. 
imminĕo, -, - 2 – (+ dat.) sterczed, wisied nad czymś; uciskad; (o nieszczęściach) wisied nad głową, 
zagrażad; (alicui rei, in lub ad alqd) dążyd do czegoś, czyhad na coś (in occasionem); (miejscowośd) 
opanowad. 
 collis urbi imminet – wzgórze dominuje nad miastem. 
 alieno imminere – czyhad na cudzy majątek. 
impedĭo 4 – wiązad, wikład, więzid; (miejscowośd) czynid niedostępną; (alqm lub alqd alqa re lub 
ab, in re; ne; quominus, quin; + inf.) przeszkadzad komuś, czemuś w czymś, stad na zwadzie, 
wstrzymywad. 
impĕro 1 – (alicui alqd; ut, ne; + ACI) rozkazywad, nakazywad komuś coś; nad kimś panowad, mied 
władzę.  
 alqo imperante – pod czyimiś rozkazami. 
 irae imperare – ujarzmid gniew. 
 sibi imperare – byd panem samego siebie. 
incĭdo, incĭdi, - 3 – (in alqd; alicui rei) wpaśd na coś, rzucid się; (o rzekach) wpadad; (in alqm) 
napaśd, natrzed na kogoś; (in alqm, alqd; + dat.) niespodzianie napotkad kogoś, coś; zdarzyd się, 
nastąpid; (alicui) przytrafid się komuś. 
 in morbum incidere – zachorowad. 
 terror incidit exercitui – strach ogarnął żołnierzy. 
incīdo, incīdi, incīsum 3 – (alqd in rem lub in re) naciąd, wyryd, wykud coś na czymś; rozciąd, 
przeciąd; zakooczyd. 
 spem incidere – pozbawid nadziei. 
incĭpio, incēpi, inceptum 3 – (alqd, ab alqa re; + inf.) zacząd, przedsiębrad coś. 
 proelium incipitur – zaczyna się bitwa. 
inclīno 1 – nachylad, zginad; (o wojsku) zachwiad się, cofad się; (ad alqd) skłaniad, zwracad się ku 
czemuś; doprowadzid do upadku; pass. upadad. 

animus inclinat, ut + con. – skłaniam się do tego, by... 
 culpam in alqm inclinare – zrzucid na kogoś winę. 

eo inclinat sententia, ut + con. – moje zdanie przychyla się do tego, aby... 
 genua inclinare – uklęknąd. 
 in fugam inclinare – rzucid się do ucieczki. 
 se inclinare – (o słoocu) zachodzid; (o dniu) kooczyd się. 
indĭco 1 – (alicui alqd; de re; + ACI) donosid, oznajmiad komuś coś; zdradzad coś komuś; zdradzad 
kogoś (alqm). 
indulgĕo, indulsi, indultum 2 – (alicui) byd pobłażliwym dla kogoś, ustępowad komuś; (+ dat.) 
oddad się jakiejś sprawie, troszczyd się o coś. 
 sibi indulgere – pozwalad sobie na wszystko. 
 valetudini indulgere – oszczędzad zdrowie. 
interĕo, interīre, interĭi, interĭtum (niereg.) – upadad, ginąd. 

interit ira morā – gniew mija wraz z czasem. 
 publica pecunia interit – pieniądze publiczne zostały roztrwonione. 
intersum, interesse, interfŭi (niereg.) – (inter alqd) byd między czymś; (in re ; + dat.) brad w czymś 
udział; różnid się. 
 intĕrest (alicuius + ACI) –zależy komuś, żeby... np.:  

Romanorum plurimum intererat Carthaginem deleri – Rzymianom bardzo zależało, by 
Kartagina została zburzona. 



12 

 

meā (tuā, suā, nostrā, vestrā, suā) intĕrest – zależy mi, np. Caesar dicere solebat non tam 
sua quam rei publiae interesse, ut salvus esset – Cezar zwykł mawiad, że nie tyle jemu, co 
republice zależy, aby był cały i zdrów. 

invīto 1 – (alqm in, ad alqd) zaprosid kogoś na coś (in prandium – na śniadanie, in hospitium – w 
gościnę). 

alqm domum suam invitare – zaprosid kogoś do swojego domu. 
alqm tecto ac domo invitare – zaprosid kogoś pod swój dach. 

irascor, irasci, irātus sum (alicui; in alqm) gniewad się na kogoś (amicis). 
 de nihilo irasci – gniewad się za nic. 
iubĕo, iussi, iussum 2 – (alqm alqd; de re; + ACI; pass. + NCI; ut, ne) rozkazad, zarządzid polecid coś 
komuś; (+ acc. duplex) wybrad lub ogłosid kogoś kimś; postanowid, zatwierdzid (legem, foedus). 
 rem aliquam facere iubeor – mam rozkaz wykonad jakąś rzecz. 
iudĭco 1 – byd sędzią; (alicui de re; + gen. criminis) sądownie rozstrzygad o czymś, zasądzid komuś 
coś (capitis – karę śmierci, pecuniae – grzywnę); (alqd. lub de re) wydawad wyrok o czymś; (de re; + 
ACI) sądzid, mniemad, myśled o czymś; (+ acc. duplex) uznad kogoś za coś (alqm hostem – kogoś za 
wroga). 
iungo, iunxi, iunctum 3 – w jarzmo zaprząc; (alqd ad alqd) przyczepid coś do czegoś; (alqd cum re 
lub + dat.) połączyd coś z czymś. 
 amicitiam iungere – zawrzed przyjaźo. 
 fluvium (amnem) ponte iungere – przerzucid most przez rzekę (potok). 
 pacem cum alqo iungere – zawrzed z kimś pokój. 
iuro 1 – (per alqm; in alqd) przysięgad na kogoś, na coś. 
 iuratus – sprzysiężony. 
iuvo, iuvi, iutum 1 – (alqm; + inf.) bawid, cieszyd kogoś; (alqm in re lub re) pomagad komuś w 
czymś. 
 me iuvat + inf. – podoba mi się coś robid. 

audentes fortuna iuvat – los sprzyja odważnym. 

 

L 
lăbor, lapsus sum 3 – ślizgad się; spadad; (o czasie) upływad; (in, ad alqd) popaśd w coś; potknąd 
się, upaśd, zbłądzid. 

lapsi, orum – ci, którzy na skutek prześladowao wyrzekli się wiary chrześc. 
mente labi – stracid zdrowy rozsądek, rozum. 

labōro 1 – (alicui, in re; de re; ut, ne; + inf.) pracowad, dbad o coś; (+ abl, ab, ex, in re) cierpied (a 
frigore – z zimna; ex aero alieno – z powodu długów); (alqd) przygotowywad, opracowywad coś. 
 de alqo laborare – martwid się o kogoś. 
lacrĭmo 1 – płakad. 
largĭor 4 – (alicui alqd) szczodrze dawad, obdarowywad kogoś czymś; dozwalad, dopuszczad. 
latĕo, latŭi, - 2 – byd ukrytym, schowanym; pozostad nieznanym. 
laudo 1 – (alqm, alqd) chwalid, sławid, wielbid kogoś, coś. 
lăvo, lāvi, lautum (lavātum) 1 – myd, kąpad; pass. myd się.; zwilżyd, skropid. 
 lavatum eo – idę się umyd. 
lĕgo, lēgi, lectum 3 – zbierad, gromadzid (ossa, spolia); (nici) zwijad; (oddech) chwytad; (rozmowę) 
podsłuchiwad; (morze, las) przebywad; wybierad, kraśd; czytad. 

oram legere – żeglowad wzdłuż brzegu. 
vela legere – zwijad żagle. 

libĕro 1 – (alqm ab, ex re lub + abl. separationis) uwolnid kogoś od czegoś; uwolnid od opłat; (w 
sądzie) uznad niewinnym. 
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 crimine liberare – uwolnid od oskarżenia. 
 fidem liberare – dotrzymad słowa. 
 nomina liberare – spłacad długi. 
lĭcet, licŭit, licĭtum est 2 (nieos.) – (alicui + inf.; + ACI) wolno, można, jest dozwolone. 
 per me licet – nie mam nic przeciwko temu. 

Quod licet Iovi, non licet bovi. 
licet + con. – byleby tylko, jeśli tylko, chodby (jako spójnik podrzędności), np. fremant 
omnes licet, dicam quod sentio – chodby wszyscy protestowali, powiem, co czuję. 

lŏco 1 – (alqd in re) umieścid coś gdzieś; (kobietę) za mąż wydad; (pieniądze) pożyczyd; wynająd, 
wydzierżawid. 
 filiam nuptiis (in matrimonio, nuptum) alicui locare – dad komuś córkę za żonę. 
lŏquor, locūtus sum 3 – mówid; (cum aliquo de aliqua re) rozmawiad z kimś o czymś; (alqd) 
omawiad; oznajmiad, twierdzid. 
lūdo, lusi, lusum 3 – (alqa re) bawid się czymś; (alqd) grad coś; taoczyd, żartowad, igrad; drwid, kpid. 
 tesseris ludere – grad w kości. 
lugĕo, luxi, luctum 2 – smucid się; (alqm, pro alqo) nosid żałobę po kimś; (alqm) opłakiwad kogoś. 
 

M 
macto 1 – (alqm alqa re) uświetniad, wyróżniad kogoś czymś; ukarad; (alicui alqd) ofiarowad, 
poświęcid na ofiarę komuś coś; zabid na ofiarę. 
 deos mactare – przebłagad, przejednad bogów. 
 morte alqm mactare – ukarad kogoś śmiercią. 
maerĕo, maerŭi, - 2 – smucid się; (alqm) opłakiwad kogoś. 
mālo, malle, malŭi (niereg.) – woled, wybierad. 
mando 1 – (alicui alqd) powierzyd, polecid coś komuś. 
manĕo, mansi, mansum 2 – (in re) zostad gdzieś; nocowad; trwad, istnied; (in re) trwad, obstawad 
przy czymś; (alicui) byd komuś przeznaczonym; (alqm, alqd) oczekiwad na kogoś, na coś, zagrażad 
komuś, czemuś. 
memĭni, meminisse (perf.) – (+ gen. memoriae; + ACI) pamiętad; (+ gen. lub de re) wspominad o 
czymś. 
 memento mori – pamiętaj, że umrzesz. 
mentĭor, mentītus sum 4 – byd kłamcą; (alqd; + ACI) skłamad coś, zmyślad. 
merĕo, merŭi, merītum 2 oraz merĕor, merītus sum 2 – zasługiwad; (alqd) zyskad coś, osiągnąd; 
(alqd) zasłużyd na coś (laudem, praemia); ściągnąd na siebie (odium, poenam); zaskarbid sobie 
łaski, zasłużyd się (bene, male). 
 stipendia merere – służyd w wojsku (za żołd). 
 equo (equis) merere – służyd w jeździe.  
 scelus merere – popełnid zbrodnię. 
mergo, mersi, mersum 3 – (alqd in rem, in re) zanurzyd, zatopid coś w czymś; pass. utonąd; (alqd) 
ukryd coś. 
mĕto, messŭi, messum 3 – żąd, kosid, ścinad; (wrogów) w pieo wyciąd, zniszczyd. 
 ut sementem feceris, ita et metes – jak posiejesz, tak zbierzesz. 
metŭo, metŭi, - 3 – (alicui; de alqa re; ne non; ut) – bad się o kogoś, o coś (de vita sua); wstydzid 
się, wahad się; (alqm) bad się kogoś, obawiad się 
 metuens (+ gen.) – troskliwy o coś, o kogoś. 
mĭnor 1 – sterczed; (alicui alqd lub alicui alqa re; + ACI) grozid komuś czymś (hosti mortem – 
wrogowi śmiercią); obiecywad, zapowiadad. 
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minŭo, minŭi, minūtum 3 – zmniejszad, uszczuplad; pass. maled; (alqd) zwężad, ograniczad 
(sumptus – wydatki). 
 gradum minuere – zwalnid kroku.  
 memoria minuitur – pamięd słabnie. 
 suspicionem minuere – rozwiad podejrzenia. 
mīror 1 – dziwid się; (alqm, alqd) podziwiad, czcid kogoś, coś. 
miscĕo, miscŭi, mixtum 2 – (alqd alqa re; alqd + dat. lub cum re) domieszad coś do czegoś, mieszad 
coś z czymś (aquam vino); połączyd, zaburzyd; napełniad coś czymś (domum gemitu). 
 animum alicuius cum suo miscere – połączyd się z kimś głęboką przyjaźnią. 
 manus miscere – przejśd do walki wręcz.  
 rem publicam miscere – wprowadzad zamęt w paostwie. 
mitto, mīsi, missum 3 – (alqd) rzucad, ciskad, miotad coś; (alqm) posład kogoś (legatos), (alqd 
alicui) posład coś komuś; odesład, zwolnid kogoś; (zgromadzenie) rozwiązad, rozpuścid; (w mowie) 
pominąd; zaprzestad, zaniechad. 
 mitte me – puśd mnie! 
 sub iugum mittere – zaprząc w jarzmo. 
monĕo, monŭi, monĭtum 2 – (alqm de re) przypominad komuś o czymś; dodad odwagi; (alqm; ut, 
ne) ostrzegad kogoś; karad, karcid; przepowiadad zwiastowad. 
monstro 1 – (alicui alqd) pokazywad komuś coś; zalecid, wskazad. 
mordĕo, momordi, morsum 2 – kąsad, gryźd; (alqm) dogryzad komuś, dokuczad. 
morĭor, mortŭus sum 3 – umierad. 
mŏror 1 – przebywad gdzieś, zwlekad, marudzid; (alqm a re; + inf.; + ACI; quominus) wstrzymywad 
kogoś przed czymś. 
 nihil moror – jestem gotów, chcę; (+ ACI) nie mam nic przeciwko temu, żeby... 
movĕo, mōvi, mōtum 2 – poruszad; (alqm ad alqd) zachęcad kogoś do czegoś; (o uczuciach) 
wywoład (admirationem), wzruszyd; powodowad coś; oddalid coś. 
 arma movere – chwytad za broo. 
 castra movere – zwinąd obóz. 
 motus (alqa re) – poruszony, wzruszony czymś. 
munĭo 4 – murowad, (mury) wznosid; (drogi) budowad; obwarowad (arcem), czynid bezpiecznym; 
(alqd contra alqd lub a re) ochraniad coś przed czymś. 
mūto 1 – (alqd alqa re) zmieniad coś czymś; przemieniad, przekształcad. 

pacem bello mutare – zamienid wojnę na pokój, osiągnąd pokój. 
tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z 
nimi. 
vestem mutare – włożyd żałobę. 

 

N 
nanciscor, nactus sum (nanctus sum) 3 – (alqd) osiągnąd (summam potestatem); otrzymad coś; 
napotkad przypadkiem, korzystad z napotkanej okazji (nactus turbidam tempestatem – korzystając 
z gwałtownej burzy) 
 morbum nancisci – zachorowad. 
narro 1 – (alicui alqd; + ACI) opowiadad komuś coś, (alicui de re) wspominad komuś o czymś, 
mówid. 
 bene (male) narrare – przynosid dobre (złe) wiadomości. 
 narro tibi – zapewniam cię. 
nascor, nātus sum 3 – (+ abl. originis lub ex alqo) rodzid się, pochodzid (patre certo); (ex alqo) 
powstad, począd się, wypłynąd z czegoś (ex palude amnis) 
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 ex hoc nascitur, ut + con. – z tego wynika, że... 
 viginti annos natus – mający dwadzieścia lat. 
năto 1 – pływad; wahad się, byd nie pewnym. 
navĭgo 1 – żeglowad, płynąd; (alqd) przepływad coś. 
 plenissimis velis navigare – płynąd na pełnych żaglach. 
necto, nex(ŭ)i, nexum 3 – wiązad, spleśd; (alqd alqa re) owinąd coś czymś; spętad, uwięzid; uknud 
coś. 
neglĕgo, neglexi, neglectum 3 – (alqd) zaniedbywad coś; lekceważyd, gardzid czymś; przeoczyd coś. 
 neglegens (+ gen. lub in re) niedbały, obojętny na coś. 
nĕgo 1 – mówid „nie”, przeczyd; (alicui alqd) odmówid komuś czegoś. 
 deos negare – zaprzeczad istnieniu bogów. 
nescĭo 4 – (alqd; + ACI) nie wiedzied, nie znad czegoś; nie móc, nie rozumied. 
 Latine (Graece) nescire – nie znad łaciny (greki). 

nescio an – może ( nescio an dormiat – może śpi; nescio an non dormiat – może nie śpi). 
nītor, nixus sum (nisus sum) 3 – (alqa re; in alqd) podpierad się, opierad się na czymś; powstad, 
wspinad się; (in, ad alqd) rwad się naprzód, dążyd do czegoś usilnie; (in re lub + abl.) polegad na 
czymś (in consilio alicuius – na czyjejś radzie); (ut, ne) męczyd się, natężad się. 
 ad maiora niti – mied wyższe cele, wyżej mierzyd. 

 milites nitebantur – żołnierze stawiali opór. 
nocĕo, nocŭi, nocĭtum 2 – (alicui) przeszkadzad komuś; (o rzeczach) byd przeszkodą. 
nōlo, nolle, nolŭi (niereg.) – (alqd; + inf.; + ACI; z samym con.) nie chcied; (alicui) nie sprzyjad 
komuś. 
 nolens volens – chcąc nie chcąc. 
 noli + inf. – nie (noli id facere – nie rób tego; nolite id facere – nie róbcie tego).  
nomĭno 1 – nazywad; pass. nazywad się; (+ acc. duplex) nazywad coś czymś; mianowad kogoś kimś. 
nosco, nōvi, nōtum 3 – poznad, dowiedzied się. 
 novi – wiem (perf. praesens). 
numĕro 1 – liczyd; (alqd in re; inter alqd) wliczad w coś, policzyd między coś; (+ acc. duplex) uważad 
coś za coś. 
nuntĭo 1 – (alicui alqd; + ACI) donosid komuś coś. 
 

O 
obliviscor, oblītus sum 3 – (+ gen. memoriae; + acc.; + inf.; + ACI) zapominad o czymś. 
obsidĕo, obsēdi, obsessum 2 – (alqd) obsadzid, mied w ręku coś; (miasto, warownie) oblegad; 
(alqd) strzec czegoś, uważad na coś. 
obsto, obstĭti, obstătum 1 – stad na przeciw; (alicui) sprzeciwiad się komuś, czemuś. 
 nihil obstat – nic nie stoi na przeszkodzie.  
obtinĕo, obtinŭi, obtentum 2 – (alqd) trzymad mocno, posiadad, dzierżyd; (miejsce) objąd 
w posiadanie, obsadzid; (urząd) piastowad; (twierdzenia) bronid; otrzymad, dostad, nabyd 
(sapientiam). 

fortunas suas obtinere – zachowad swój majątek. 
litem obtinere – wygrad proces. 
me obtinente – pod moją administracją, pod moimi rządami (abl. absolutus). 

 provinciam obtinere – zarządzad prowincją. 
rem obtinere – odnieśd sukces, zwycięstwo. 
silentium obtinere – zachowad ciszę. 

occĭdo, occĭdi, occāsum 3 – ginąd. 
occīdo, occīdi, occīsum 3 – zabid. 
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occŭpo 1 – (alqd) obsadzid, zająd, owładnąd, osiągnąd, zyskad coś; porwad, napaśd. 
 pecuniam occupare + abl. – ulokowad pieniądze (na jakiś procent). 
occurro, occurri, occursum 3 – biec naprzeciw; (alicui) spotykad kogoś; nastręczad się, okazywad, 
stawad przed oczyma; (+ dat.) sprzeciwiad się, przeciwdziaład czemuś. 
 mihi occurrit + inf. – przychodzi mi na myśl, żeby... 
offendo, offendi, offensum 3 – trącid; (in re) uderzyd w coś; ponieśd szkodę; wzbudzad niechęd, 
byd rażącym; trans. (alqd) natrafid na coś, (alqm) spotkad kogoś; ranid, urazid. 

apud plebem offendere – stad się niepopularnym. 
 offensus – obrażony, urażony. 
omitto, omīsi, omissum 3 – opuścid, stracid z oczu; (+ inf.) przestad (mirari – dziwid się); (alqd lub 
de re) pomijad coś, zrezygnowad z czegoś. 
 mulierem omittere – oddalid żonę, rozwieśd się. 
 animam omittere – umrzed. 
operĭo, operŭi, opertum 4 – pokrywad, zasłaniad; ukrywad, taid. 
opīnor 1 – (alqd; de re; + ACI) mniemad, przypuszczad, sądzid. 
 ut opinor – jak sądzę (wtrącone). 
opōrtet, oportŭit, - 2 (nieos.) – (+ inf.; + ACI) należy, potrzeba, powinno się. 
 legem brevem esse oportet – prawo powinno byd zwięzłe. 
opto 1 – wybierad; (alqd; ut; + ACI) życzyd czegoś. 
 optato – według życzenia. 
orĭor, ortus sum 4 – podnieśd się, powstad; (ab, ex re) pochodzid, wypływad z czegoś; (ab, ex alqo 
lub + abl. originis) rodzid się z kogoś, pochodzid od kogoś; (a re) zaczynad się, brad początek od 
czegoś. 
orno 1 – (alqd alqa re) uzbroid, zaopatrzyd, wyposażyd coś czymś; ozdobid; czcid, uświetniad. 
 

P 
paciscor, pactus sum 3 – (cum alqo; ut; + inf.) układad się, godzid się; (alqd) wmówid sobie coś; 
wymieniad coś. 
 feminam pacisci – zaręczyd się. 
 pacta, ae – narzeczona; pactus, i – zaręczony. 
paenitĕo, paenitŭi, - 2 – (+ gen.) żałowad czegoś. 
 me paenitet (+ gen.; + inf.; + quod) żałuję czegoś, jestem z czegoś niezadowolony. 
pando, pandi, passum (pansum) 3 – rozwinąd, rozpiąd, rozciągnąd; pass. rozszerzyd się, 
rozprzestrzenid się; suszyd; otwierad; (drogę) torowad; objaśniad. 
 moenia urbis pandere – zrobid wyłom w wałach miasta. 
parco, peperci (parsi lub parcui), (tylko part. fut. act. parsūrus) 3 – (+ gen.; alqd) oszczędzad, 
oszczędnie się z czymś obchodzid; (+ dat.) szanowad kogoś, coś; zaprzestad, zaniechad, wystrzegad 
się czegoś. 
 linguam parcito! – milcz! 
parĕo, parŭi, parĭtum 2 – zjawid się, byd widocznym; (alicui) byd posłusznym; sprzyjad, ustąpid. 
 paret (nieos.) – okazuje się, jest pewnym.  
parĭo, pepĕri, partum 3 – (alqd) wyprowadzad, wydad; spłodzid, porodzid, wydad na świat; 
wynaleźd; nabyd zyskad; spowodowad. 
 parta, orum – zdobycze, nabytki. 
păro 1 – przygotowad, załatwiad, zbroid; (+ inf.) zamierzad; zyskad, nabyd (divitias). 
patefacĭo, patefēci, patefactum 3 – otwierad (portas, oculos); uprzystępnid, utorowad (vias); (alicui 
alqd) odkryd, zdradzid komuś coś. 
 aditum patefacere – stworzyd dostęp do czegoś, uprzystępnid coś. 
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 verum patefacere – wyjawid prawdę. 
patĕo, patŭi, - 2 – stad otworem (iter); byd dostępnym; rozciągad się; byd widocznym; byd 
wystawionym na coś (insidiis, morbis). 
 patet (nieos.) – (+ ACI) jest jawnym, widocznym, że... 
patĭor, passus sum 3 – (alqd; + ACI; ut) cierpied, znosid (pauperiem), dopuszczad, pozwolid (facile, 
aegre); doznad czegoś, ucierpied. 
 quantum patiuntur facultates – w miarę możliwości. 
 aevum (aetatem) pati – żyd. 
pecco 1 – błądzid, grzeszyd; (o koniach) potykad się. 
pecto, pex(ŭ)i, pexum 3 – czesad. 
pello, pepŭli, pulsum 3 – wprawiad w ruch; (strzały) wyrzucad; (struny) trącad (lyram); (alqd) bid, 
uderzad (humum pedibus); (alqm) wywrzed wrażenie na kimś; (alqm ex, de, ab re lub + abl. 
separationis) odepchnąd, wypędzid kogoś skądś, wygnad. 
 alqm in exilium pellere – wygnad kogoś. 
 animum alicuius pellere – wzruszyd kogoś. 
 famem pellere – zaspokoid głód. 
 hostes (subeuntes) pellere – pobid wrogów, zmusid do ustąpienia, rozproszyd. 
 sitim pellere – ugasid pragnienie. 
pendĕo, pependi, - 2 – wisied, zwisad; byd powieszonym (in arbore); (ex re lub + dat.) byd zawisłym 
od czegoś, polegad na czymś, zależed od czegoś; (de aliqa re) byd niezdecydowanym, niepewnym; 
byd bliskim upadku. 
 ab ore alicuius pendere – słuchad kogoś bardzo uważnie. 
 animi (animo) pendere – byd niezdecydowanym. 
 arbitrio alicuius pendere – byd na czyjejś łasce. 
 (tenui) filo pendere – wisied na włosku, byd w niebezpieczeostwie. 
pendo, pependi, pensum 3 – wieszad, powiesid; ważyd, odważyd; (alqd ex alqa re lub alqd alqa re) 
rozważad, oceniad coś na podstawie czegoś; (alqm, alqd + gen. pretii) cenid, szanowad kogoś, coś 
(magni, parvi – wysoko, nisko); (pieniądze) zapłacid. 
 nihil pensi habeo (nihil pensi mihi est) – nie przywiązuję wagi, nie dbam o to. 
 poenas pendere – ponieśd karę. 
permitto, permīsi, permissum 3 – rzucad; (alicui alqd; + inf; ut) powierzyd komuś coś; (alicui alqd; 
+ inf; ut) pozwolid komuś coś. 
 equos in hostem permittere – puścid cwałem konie na wroga. 
persuadĕo, persuāsi, persuāsum 2 – namówid; (alicui; ut; + ACI) nakłonid kogoś; (alicui de re; + 
ACI) przekonad kogoś. 
 mihi persuadetur – radzą mi, namawiają mnie. 
 mihi persuasum est – jestem przekonany. 
pertinĕo, pertinŭi, - 2 – rozciągad się, sięgad; (ad alqd) tyczyd się czegoś; służyd do czegoś, byd 
odpowiednim, stosownym do czegoś. 
 quod ad famam vestram pertinet – co się tyczy waszej reputacji. 
perturbo 1 – wzburzyd, w nieład wprowadzid; niepokoid. 
pervenĭo, pervēni, perventum 4 – (ad, in alqd) dojśd, dotrzed do czegoś, osiągnąd coś. 
pĕto, petīvi (petĭi), petītum 3 – (alqd) dążyd do czegoś; udad się dokądś spiesznie; (wrogów) 
napadad; szukad czegoś, starad się coś osiągnąd, pożądad czegoś; (alqd; ut, ne) żądad, domagad się 
czegoś; (sądownie) skarżyd o coś (is qui petit – oskarżyciel; is unde petitur – oskarżony) 
 salutem fugā petere – szukad ratunku w ucieczce. 
pĭget, pigŭit, - 2 (nieos.) – gniewad, budzid niezadowolenie, gniew. 
 me piget + gen. – gniewa mnie ktoś, coś. 
pingo, pinxi, pictum 3 – malowad, haftowad; zdobid. 
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 verba pingere – ubarwiad swój styl. 
placĕo, placŭi, placĭtum 2 – (alicui) podobad się komuś. 
 mihi placet – uznaję za dobre. 
 placet (nieos.) – (alicui; + ACI; + inf.;) podoba się, postanawia się. 
 senatui placet, ut + con. – senat rozporządza, aby... 
 si placet – jeśli łaska. 
 sibi placere – byd zadowolonym z siebie. 
plāco 1 – wyrównad, wygładzid; uspokajad, łagodzid. 
 deos placare – bogów przejednad, udobruchad.  
 alqm alicui placare – pogodzid kogoś z kimś. 
 iram alicuius placare – uśmierzyd czyjś gniew. 
plango, planxi, planctum 3 – (alqd) uderzad; opłakiwad; pass. głośno narzekad, płakad. 
plecto, plexi, plexum 3 – pleśd, splatad. 
polĭo 4 – (alqd) gładzid; doskonalid coś. 
pollĕo, pollŭi, - 2 – (in re) wiele móc, byd silnym w czymś. 
pollicĕor, pollicĭtus sum 2 – (alicui alqd; + ACI) obiecywad komuś coś. 
pollŭo, pollŭi, pollūtum 3 – splamid, zhaobid, zbezcześcid, sprofanowad. 
pōno, posŭi, posĭtum 3 – (alqd in re) kłaśd, sadzad, stawiad coś na czymś; (drzewa) sadzid; 
(zmarłych) grzebad; (pieniądze) ulokowad; (włosy) uporządkowad; wystawid (statuam in foro); 
zbudowad coś, założyd (domum, castellum); złożyd, zdjąd (vestem, arma); doprowadzid do jakiegoś 
stanu, ustanowid coś; (prawa) nadawad; porzucid, usunąd, pozbyd się czegoś (curas, vitia). 
 castra ponere – rozbid obóz. 
 curam in re ponere – dołożyd starao do czegoś. 
 in alqa  re esse positum – polegad na czymś; opierad się na czymś. 
 pro certo alqd ponere – uważad coś za pewnik. 
 spem in re ponere – pokładad w czymś nadzieję. 
porto 1 – (alqd) nieśd, przynieśd, wynieśd coś; pass. jechad. 
posco, poposci, - 3 – (alqd ab alqo lub alqm alqd; + ACI) żądad, wymagad czegoś od kogoś; szukad 
czegoś, badad, pytad; woład, przyzywad. 
possum, posse, potŭi (niereg.) – (+ inf.) móc, zdoład; sprawid, dokazad, mied znaczenie. 
 potest, ut + con. – możliwe jest, że... 
 multum posse – mied znaczenie, byd wpływowym. 
postŭlo 1 – (alqd ab alqo; alqm alqd) żądad, domagad się czegoś od kogoś; (+ inf.; + ACI) pożądad, 
mied ochotę na coś; (alqm de re) pozwad kogoś przed sąd za coś (de maiestate – za obrazę 
majestatu). 
potĭor, potītus sum 4 (+ abl. lub + gen.) opanowad, osiągnąd, owładnąd coś (urbe). 
 rerum potiri – zagarnąd władzę. 
praebĕo, praebŭi, praebĭtum 2 – (alicui alqd) dostarczyd komuś czegoś; powodowad; 
wyświadczad. 
 se praebere alqm – okazywad się kimś (se misericordem praebere). 
praesto, praestĭti, praestĭtum 1 – stad na przedzie; wyróżniad się (inter suos), (alicui alqa re) 
przewyższad kogoś w czymś; okazad, wykazad (virtutem – odwagę); (alqm; alqd; de re; alicui alqd; + 
ACI) wziąd na siebie, zaręczyd; urządzid, dad, udzielid (pecuniam). 

fidem alicui praestare – dotrzymad słowa komuś. 
 praestat (+ inf.; + dat. cum inf.) – lepiej jest. 
 se praestare alqm – okazad się (fortem, constantem), wykazad się. 

suum munus praestare – wypełnid swój obowiązek. 
praesum, praeesse, praefŭi – (+ dat.) stad na czele, dowodzid czymś (classi – flotą). 
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prĕcor 1 – (alqm; alqd ab alqo; ut, ne) prosid kogoś, o coś od kogoś; modlid się; (alicui alqd) życzyd 
komuś czegoś; (alicui) przeklinad kogoś. 
prĕmo, pressi, pressum 3 – cisnąd; wyciskad, wytłaczad (caseum – ser); (alqm alqa re) obładowad, 
obciążyd, trudzid kogoś czymś (magno onere – wielkim ciężarem); pochowad, ukryd; napierad, 
dokuczad, uciskad (hostes – wrogów); trzymad w jarzmie, panowad; pass. byd w ciężkim położeniu. 
 vestigia alicuius premere – iśd czyimiś śladami. 
 vocem premere – zamilknąd. 
prŏbo 1 – (alqd) próbowad, badad; oglądad; (alqd; + ACI) uznad, zaakceptowad, przystad na coś; 
(alicui alqd) udowodnid komuś coś (crimen); (alqm) mied szacunek dla kogoś. 
 se probare alicui – zyskad czyjeś uznanie, względy. 
 hoc difficile est probatu – trudno tego dowieśd. 
prōdo, prodĭdi, prodĭtum 3 – (alicui alqd) podad dalej, przekazad; (alqd; + ACI) ogłosid, podad do 
wiadomości coś; (alqd alicui) zdradzid coś komuś; (alqm) zdradzid, wydad kogoś. 
proficiscor, profectus sum 3 – wyruszyd, odjechad; podróżowad; (in alqm) maszerowad przeciwko 
komuś (in hostes); (a re) pochodzid, brad początek. 
 subsidio alicui proficisci – wyruszyd komuś z pomocą (dat. finalis). 
profitĕor, professus sum 2 – (alqd; + ACI) jawnie wyznad, oświadczyd coś, obiecad, ofiarowad; 
(alqd) podad jako zawód (philosophiam, medicinam). 
 nomen profiteri – zgłosid się do służby wojskowej; zgłosid kandydaturę. 
 se profiteri alqm – ogłosid się kimś (philosophum). 
profundo, profūdi, profusum 3 – wylewad, rozlewad; wybuchad; ofiarowad, oddad. 
 pecuniam profundere – trwonid pieniądze. 

vitam pro patria profundere – oddad życie za ojczyznę. 
prohibĕo, prohibŭi, prohibĭtum 2 – (alqm, alqd ab re lub + abl. separationis) powstrzymywad, nie 
dopuszczad kogoś do czegoś; (+ inf.; + ACI; ne; quominus; quin) przeszkodzid; zabronid, nie 
dozwolid; (alqd ab re lub + abl. separationis) strzec, uchronid coś przed czymś (rem publicam a 
periculo). 
 commeatu prohibere – odciąd dowóz żywności. 
 senatu alqm prohibere – wykluczyd kogoś z senatu. 
promitto, promīsi, promissum 3 – (alqd) pozwolid rosnąd, zapuszczad (capillos, crines – włosy); 
(alicui alqd lub de re; + ACI) obiecad, przyrzec komuś coś; ślubowad; (alicui alqd) zapowiedzied 
komuś coś. 
pŭdet, pudŭit (nieos.) – wstydzid się. 
 me pudet + gen. (lub + inf.) – wstydzę się czegoś, wstyd mi (eum pudet culpae suae – 
wstydzi się swego błędu; non me pudet fateri – nie wstydzę się wyznad). 
pugno 1 – walczyd, staczad bitwę, spierad się; (cum alqo de re) kłócid się z kimś o coś (ut, ne) dążyd 
do czegoś. 
pŭto 1 – (alqd. + gen. pretii) cenid, szacowad coś (magni, parvi – wysoko, nisko); (alqd) zastanawiad 
się nad czymś, rozważad coś; (alqd; + acc. duplex; + ACI) sądzid, mniemad, uważad; (drzewa) 
obcinad, porządkowad, przycinad (vitem – krzew winnej latorośli). 
 deos putare – wierzyd w bogów. 
 in hostium numero alqm putare – mied kogoś za wroga, zaliczad kogoś do wrogów. 
 pro nihilo alqd putare – mied coś za nic. 
 

Q 
quaero, quaesīvi, quaesītum 3 – (alqd) szukad, starad się o coś; (alqd ab, de, ex alqo) pytad kogoś o 
coś; prowadzid śledztwo; (de re) naradzad się nad czymś; dążyd do czegoś, życzyd sobie czegoś. 
quĕror, questus sum 3 – (alqd; de re) żalid się, skarżyd się na coś. 
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quiesco, quiēvi, quiētum 3 – spoczywad, wypoczywad, leżed, spad; zachowywad się spokojnie; 
milczed; (w polityce) pozostad neutralnym. 
 

R 
rādo, rasi, rasum 3 – skrobad; ostrzyc, ogolid; (alqd) iśd, żeglowad obok czegoś, dotykad czegoś, 
oblewad coś. 
rapĭo, rapŭi, raptum 3 – porywad, gwałtownie chwycid; śpiesznie coś wykonad; (o śmierci) zabrad, 
wydrzed; szybko usunąd; med. i pass. udad się pośpiesznie dokądś; rabowad, zdobyd jako łup. 
 fugam rapere – rzucid się do ucieczki, szybko uciekad. 
 oscula rapere – wykraśd pocałunki, skraśd całusa. 
recipĭo, recēpi, receptum 3 – (alqd) odebrad na powrót, cofnąd coś; (alqm ex re) uwolnid kogoś z 
czegoś; (alqm, alqd) przyjąd; wziąd w posiadanie; pozwolid, dopuścid; (alqd) wziąd na siebie coś 
(officium – obowiązek); (alqd; de re; + ACI) coś obiecad, przyrzec. 
 alqm tecto suo (domum suam) recipere – przyjąd kogoś pod swój dach. 
 anhelitum (spiritum, animam) recipere – złapad dech w piersiach. 
 in fidem alqm recipere – przyjąd kogoś w opiekę. 
 se recipere – cofnąd się (signum recipiendi – sygnał odwrotu). 
 se recipere ex re – przychodzid do siebie, ochłonąd. 
reddo, reddĭdi, reddĭtum 3 – (alicui alqd) oddad, zwrócid komuś coś; (+ acc. duplex) coś czymś 
uczynid (mare tutum – morze bezpiecznym); odpłacid komuś coś (hostibus cladem – wrogom 
klęskę); (długi) spłacid; przekazad, wręczyd; przyzwolid, wyświadczyd; naśladowad, odtworzyd, 
przedstawiad; tłumaczyd, przełożyd (alqd Latine – coś na łacinę). 
 ius reddere – wydad wyrok. 
 poenas reddere – ponieśd karę. 
 vota reddere – wywiązad się ze swych ślubów. 
redĕo, redīre, redĭi, redĭtum (niereg.) – powrócid; (ad alqd) wziąd się do czegoś; (ad alqm) przejśd 
na kogoś (imperium ad alqm redit – władza przechodzi w czyjeś ręce). 
 ad gladios redire – chwycid za broo. 
 ad rem redire – wrócid do tematu. 
 ad se redire – wrócid do dawnego stanu, odzyskad przytomnośd. 
 exilio redire – powrócid z wygnania. 
 in gratiam cum alqo redire – pojednad się z kimś. 
redĭgo, redēgi, redactum 3 – odpędzad, spędzad; (alqm, alqd in alqd) doprowadzid, zmusid do 
jakiegoś stanu (in servitutem, in inopiam). 
 ad vanum (ad irritum) alqd redigere – udaremnid, zniszczyd coś. 
 in potestatem (in dicionem) redigere – podbid (Galliam). 
 in provinciam redigere – zamienid w prowincję. 
refĕro, referre, retŭli, relātum (niereg.) – odnieśd; odwracad, zawracad; zwracad; odtwarzad; 
donosid, opowiadad; zdawad sprawę, referowad; wpisad, wciągad w rejestr (in tabulas). 
 castra referre – cofnąd się z obozem. 
 pedem referre (se referre) – cofnąd się. 
 gratiam alicui referre – odwdzięczyd się. 
refert, referre, retŭlit (nieos.) – zależy na tym. 

meā (tuā, suā, nostrā, vestrā, suā) refert + gen. (+ ACI lub + inf.) zależy mi na czymś, (por. 
interest). 

rĕgo, rexi, rectum 3 – (alqd) kierowad (navem, rem publicam), rządzid czymś; panowad; prowadzid 
(equum). 
relinquo, relīqui, relictum 3 – (alqd) opuszczad, zostawiad coś; odejśd od czegoś. 
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 reliquitur, ut + con. – brakuje jeszcze, aby..., pozostaje, aby... 
reperĭo, reppĕri, repertum 4 – (alqd) znaleźd coś; spostrzec, doświadczyd, osiągnąd; wynaleźd, 
wymyślid coś. 
respicĭo, respexi, respectum 3 – spoglądad za siebie, oglądad się; myśled o czymś, rozważad coś, 
troszczyd się o coś; (ad alqm, alqd) odnosid do kogoś, czegoś. 
respondĕo, respondi, responsum 2 – (alicui alqd; de re; + ACI) odpowiadad komuś coś; (+ dat.) 
zgadzad się z czymś; odwzajemnid się komuś. 
restitŭo, restitŭi, restitūtum 3 – postawid na dawnym miejscu; odprowadzid, odnieśd; przywrócid 
do dawnego stanu; odbudowad, odnowid; wynagrodzid. 
 se alicui restituere – zaprzyjaźnid się z kimś na powrót. 
revertor, reverti, reversus sum – powracad, zawracad (domum – do domu). 
 ad propositum reverti – powrócid do tematu. 
ridĕo, risi, risum 2 – śmiad się; (ad alqm lub alicui) uśmiechad się do kogoś; błyszczed, promienied; 
(alqd) wyśmiewad coś. 
rŏgo 1 – (alqm alqd) pytad kogoś o coś; (alqd ab alqo; alqm alqd; ut, ne) prosid kogoś o coś. 
 alqm sententiam rogare – zapytad kogoś o zdanie. 
 legem rogare – wnieśd projekt ustawy. 
 magistratum rogare – postawid czyjąś kandydaturę. 
rumpo, rūpi, ruptum 3 – rozłamad, rozerwad; pass. – pękad. 
 viam rumpere – torowad drogę. 
rŭo, rŭi, rŭtum 3 – spadad, rzucad się, biec, spieszyd; upadad, zapadad się, walid się; (alqd) rzucid o 
ziemię, powalid, obalid, rozbid, wywrócid (vis venti naves ruit – siła wiatru wywraca okręty). 
 

S 
saepĭo, saepsi, saeptum 4 – ogrodzid, zagrodzid; (alqd alqa re) otoczyd coś czymś. 
saevĭo 4 – (in alqm) wściekad się, srożyd się, byd wściekłym na kogoś. 
salĭo, salŭi (salĭi), saltum 4 – skakad, podskakiwad, taoczyd; (o wodzie) wypływad; (o roślinności) 
wyrastad. 
salūto 1 – (alqm) pozdrawiad kogoś; tytułowad; odwiedzid. 
salvĕo, -, - 2 – byd zdrowym, czud się dobrze; 
 salve! salvete! – witaj! witajcie! bądź, bądźcie pozdrowieni! 
sapĭo, sapĭi, - 3 – (alqd) trącad czymś, mied smak czegoś, smakowad; czud smak; mied rozum, byd 
roztropnym, rozumied, pojmowad. 
 homo sapiens – człowiek rozumny. 

recta sapere – słusznie uważad. 
satisfacĭo, satisfēci, satisfactum 3 – (alicui) zadośduczynid, zadowolid kogoś; płacid; 
usprawiedliwiad się; (alicui; + ACI) udowodnid. 
scando, scandi, scansum 3 – wstępowad; (alqid; in alqd) wejśd na coś (malum – na maszt). 
scindo, scĭdi (scicĭdi), scissum 3 – rozciąd, rozerżnąd; rozdzielid, rozerwad; przeszkadzad; (o 
słowach) zacinad się. 
 dolorem scindere – odnowid ból. 
scĭo 4 – (alqd lub de re; + ACI) wiedzied coś; (alqd ab alqo) dowiedzied się; rozumied, byd biegłym; 
móc, byd w stanie (= umied coś zrobid). 
 Latine scire – mówid po łacinie, znad łacinę. 
scrībo, scripsi, scriptum 3 – ryd, drapad; (alqd alicui lub ad alqm; de re; + ACI) pisad coś komuś; (ut) 
pisemnie polecid, rozkazad coś; (alqd) napisad, spisad, opisad coś; (+ acc. duplex) mianowad kogoś 
kimś. 
 milites scribere – zaciągnąd żołnierzy. 
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sĕco, secŭi, sectum 1 – ciąd, rozciąd; zranid, skaleczyd; przeciąd = przebyd (mare navibus); 
oddzielad, rozstrzygad. 
sedĕo, sēdi, sessum 2 – siedzied; przebywad, zatrzymywad się gdzieś; usiąśd, osiąśd. 
senesco, senŭi, - 3 – starzed się; marnied, niszczed, słabnąd. 
sentĭo, sensi, sensum 4 – (alqd; de re; + inf.; + ACI) czud, spostrzegad coś; (duchowo) spostrzec, 
zrozumied; mniemad, sądzid, myśled; (pro alqa re) głosowad za czymś (pro causa mea). 
 dicam quod sentio – powiem, co myślę. 
 eadem de alqa re sentire – to samo o czymś sądzid. 
 famem sentire – doświadczad głodu, byd głodnym. 
 gaudium sentire – cieszyd się, byd zadowolonym. 
 male sentire de alqa re – mied o czymś złą opinię. 
 se miserum sentire – czud się nieszczęśliwym. 
sĕquor, secūtus sum 3 – (alqm) iśd za kimś; (wrogo) ścigad, gonid kogoś; (o czasie) następowad, 
upływad; (logicznie) wynikad; ustępowad, poddawad się; stosowad się do czegoś. 
 exemplum sequi – iśd za przykładem. 
 in re publica viam sequi – iśd drogą kariery politycznej. 
 leges sequi – postępowad zgodnie z prawem. 
 officium sequi – wywiązywad się ze zobowiązao. 
 rem tene, verba sequentur – trzymaj się sensu rzeczy, a słowa same się znajdą. 
 sequitur, ut + con. – z tego wynika, że... 
 sequitur, ut + con. – (w mowie) przychodzi kolej, żeby... 
sĕro, serŭi, sertum 3 (alqd cum alqo) powiązad, połączyd coś z czymś. 
 certamina cum patribus serere – wszcząd spór z senatem. 
 orationes serere – układad przemówienia. 
 sermonem serere – nawiązad rozmowę. 
sĕro, sēvi, sătum 3 – siad, sadzid; zrodzid, wydad; rozsiewad, rozszerzad, powodowad. 
 alqd in sermonibus serere – rozpowszechniad jakąś nowinę, plotkę. 
 invidiam serere inter – zasiad niezgodę między... 
 leges serere – stanowid prawa. 

bellum ex bello serere – wszczynad jedną wojnę po drugiej. 
serpo, serpsi, - 3 – pełzad, czołgad się; z wolna szerzyd się. 
servĭo 4 – (alicui; apud alqm) służyd komuś, byd niewolnikiem; (+ dat.) oddawad się czemuś, byd 
opanowanym przez coś, dbad o coś (famae, corpori, valetudini). 
 servitum ire – iśd w niewolę. 
 servitutem servire – żyd w niewoli, byd niewolnikiem. 
 tempori servire – stosowad się do okoliczności. 
servo 1 – (alqd) baczyd na coś, zwracad uwagę na coś, strzec czegoś; obserwowad coś, pilnowad 
czegoś; przechowywad, zachowad; ocalid, upilnowad. 

custodias (vigilias) servare – stad na straży. 
 de caelo servare – patrzed na znaki na niebie. 
 legem servare – przestrzegad prawa. 
 promissa servare – dochowad obietnic. 
silĕo, silŭi, - 2 – byd cicho, milczed; odpoczywad; (alqd; de alqa re) przemilczed coś; (o morzu) byd 
spokojnym. 
 inter arma silent leges (Musae) – w czasie wojny milczą prawa (Muzy). 
 res siletur – pominąd coś milczeniem. 
 silentes, ium – zmarli. 
simŭlo 1 – (alqd alicui rei) uczynid podobnym coś do czegoś; odtwarzad; (alqd, alqm; + inf.; + ACI) 
udawad kogoś, coś (aegrum – chorego). 
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sĭno, sīvi, sĭtum 3 – pozostawid; (+ inf.; + ACI) pozwolid na coś, dozwolid coś. 
 sine – zostaw, daj spokój, niech tak będzie. 
sisto, stĭti (stĕti), stătum 3 – postawid, przynieśd, przyprowadzid; zatrzymad, powstrzymad. 
sitĭo 4 – byd spragnionym, czud pragnienie. 
 sitiens, entis (+ gen.) – spragniony, pożądliwy, głodny czegoś. 
solĕo, solĭtus sum 2 – (+ inf.) mied zwyczaj, przyzwyczaid się. 
 ut solet – jak zwykle. 
solvo, solvi, solūtum 3 – (alqd ab, de re) rozwiązywad, uwalniad coś od czegoś; (o długach) spłacid 
(pecuniam debitam); (alqm alqa re) uwolnid kogoś od czegoś; usunąd, złamad, zakooczyd. 
 ancoram solvere – podnieśd kotwicę, odpływad. 
 morte solvi – umrzed. 
 poenam solvere – ponieśd karę. 
 pontem solvere – zburzyd most. 
sortĭor 4 – losowad; (alqd) losem wyznaczyd, przydzielid coś; otrzymad, dostad w udziale. 
spargo, sparsi, sparsum 3 – sypad, rozsypywad; rzucad, ciskad, miotad; zmarnowad; rozedrzed. 
specto 1 – (in alqd) patrzed na coś; osądzid, ocenid; (o miejscu) byd zwróconym, rozciągad się, 
leżed. 
spēro 1 – oczekiwad; (alqd ab, ex alqo; + ACI) spodziewad się czegoś. 
spīro 1 – wiad, dąd; oddychad, żyd; pass. pachnied; wydawad woo (odorem); (alqd) byd pełnym 
czegoś (amores). 
spolĭo 1 – obnażyd; łupid, rabowad; (alqm alqa re) obedrzed, obrabowad kogoś z czegoś. 
 regnum aliquem spoliare – pozbawid kogoś królestwa. 
spondĕo, spopondi, sponsum 2 – (alicui alqd) uroczyście przyrzekad, zobowiązad się do czegoś; 
(pro alqo) poręczyd za coś; zaręczyd córkę (filiam); spodziewad się czegoś. 
 sponsus, i – narzeczony; sponsa, ae – narzeczona. 
statŭo, statŭi, statūtum 3 – postawid, ustawid; sporządzid, zbudowad, założyd; (ut) rozporządzid 
coś; (+ inf.; ut) postanowid, przedsięwziąd; (+ ACI) uwierzyd, uważad za coś. 
 condicionem alicui statuere – postawid komuś warunki. 
 de alqa re statuere – podjąd decyzję odnośnie czegoś. 
 tabernaculum stature – rozbid namiot. 
sterno, strāvi, strātum 3 – rozciągnąd, powalid na ziemię; ściąd, zabid; (alqd alqa re) posypad coś 
czymś. 
 equum sternere – osiodład konia. 
 viam sternere – wybrukowad drogę. 
sto, stĕti, stătum 1 – stad; (+ abl. lub gen. pretii) kosztowad (haud parvo – drogo); (in alqo; in re) 
polegad na kimś, zależed od czegoś; (o żołnierzach) nie ustąpid, placu dotrzymad; wytrzymad, 
wytrwad. 
 animo stare – mied odwagę. 
 in fide stare (promissis stare) – dotrzymad słowa. 
 per me non stat quin – nie zależy ode mnie, że.... 
strŭo, struxi, structum 3 – budowad, wznosid; przygotowywad, urządzad. 
 copias struere – uporządkowad zastępy wojsk przed bitwą. 
 insidias struere – zastawid zasadzkę. 
studĕo, studŭi, - 2 – (alicui rei; + inf.; + ACI) starad się usilnie o coś, przykładad się do czegoś; (+ 
dat.) sprzyjad komuś. 
 litteris studere – uczyd się. 
suadĕo, suāsi, suāsum 2 – (alicui alqd; ut, ne) radzid, doradzad komuś coś; namawiad, zachęcad do 
czegoś; przekonywad.  
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subĭgo, subēgi, subactum 3 – (alqm ad, in alqd; + inf.) zmuszad kogoś do czegoś; ujarzmid, pokonad 
(populos armis); dręczyd, uciskad. 
 hostes in (ad) deditionem subigere – zmusid wrogów do kapitulacji. 
sŭm, esse, fŭi (niereg.) – byd, istnied; znajdowad się, mieszkad, żyd, leżed; (+ gen. possessivus) 
należed do kogoś, byd czyjąś własnością; (+ gen. lub abl. pretii) kosztowad, mied znaczenie; (+ dat. 
possessivus) mied, posiadad; (z liczbami) składad się z czegoś (classis erat centum navium).  
 ab alqo esse – stad po czyjejś stronie. 

esse alicui dolori – byd dla kogoś powodem bólu (dat. duplex). 
est alicuius + inf. – jest czyimś obowiązkiem, powinnością, cechą coś robid (gen. 
characteristicus), np. regis est tueri cives – obowiązkiem króla jest chronid obywateli. 
meum est + inf. – jest moim obowiązkiem coś zrobid. 

 quae cum ita sint – ponieważ tak się rzeczy mają (cum causale). 
sūmo, sumpsi, sumptum 3 – brad, zabierad, przyjmowad; (pokarm) spożywad; (odwagi) nabierad; 
(dzieci) adoptowad; twierdzid, przytaczad, wspominad; przedsiębrad, zaczynad; (+ acc. dupplex) 
brad kogoś za kogoś. 
 animum ingentem sumere – obrad wielkoduszną postawę. 
 supplicium de alqo sumere – wykonad na kimś karę śmierci. 
supĕro 1 – (alqd) wystawad ponad coś; mied przewagę; pozostad, przeżyd; minąd coś; (alqm alqa 
re) przewyższyd kogoś pod jakimś względem (hostes virtute – wrogów męstwem); pokonad kogoś. 
suppedĭto 1 – (alicui alqd) dostarczad komuś coś; nieśd pomoc komuś; byd pod dostatkiem, byd w 
zapasie; (alqa re) byd w coś zaopatrzonym; (ad alqd) wystarczad do czegoś. 
surgo, surrexi, surrectum 3 – podnieśd, wznieśd, wyprostowad; intr. podnieśd się, wstad; (o 
mówcy) wystąpid; (o wodzu) wyruszyd; (o czasie) nadchodzid; rosnąd, przybierad. 
suscipĭo, suscēpi, susceptum 3 – podtrzymywad, podpierad; (dziecko) uznad za swoje; (alqd) 
podjąd się czegoś; powziąd coś (consilium, odium); przedsiębrad, załatwid, urządzid; znieśd, 
ścierpied; pass. przyjśd na świat, urodzid się. 
 iter suscipere – obrad drogę. 
 vota suscipere – złożyd śluby. 
 

T 
tacĕo, tacŭi, tacĭtum 2 – (de re) milczed o czymś; (alqd) zamilczed coś. 
taedet, taedŭit (taesum est) 2 – czud wstręt. 
 me taedet alicuius rei (lub + inf.)– czuję wstręt do czegoś. 
tango, tetĭgi, tactum 3 – (alqd) dotykad czegoś; (o miejscu) dojśd, dotrzed, graniczyd z czymś; 
naruszyd coś, zabrad coś (alqd de praeda); trafid, uderzyd; wzruszad, poruszad (vota tetigere deos – 
modlitwy poruszyły bogów); wywrzed wrażenie na kimś; wspominad, przytaczad. 
 flumine tactus (de caelo tactus) – trafiony piorunem. 
tĕgo, texi, tectum 3 – (alqd alqa re) kryd, pokrywad coś czymś; ubierad; (zmarłego) pochowad; 
ukrywad, taid; (alqd a re) chronid coś przed czymś. 
tempĕro 1 – (+ dat.) z umiarkowaniem używad, powściągnąd (linguae, risui); szanowad, oszczędzid 
coś (sociis, templis); (a re lub sibi a re; quin lub quominus) powstrzymad się do czegoś (a lacrimis, 
ab iniuria); (napoje) należycie zmieszad, złożyd; urządzid, uporządkowad. 
 irae sibi temperare – pohamowad w sobie gniew. 
 rem publicam temperare – zarządzad republiką. 
 sibi temperare – panowad nad sobą. 
 venenum temperare – przygotowad truciznę. 
tempto 1 – dotykad, macad; napadad; (o uczuciach, chorobach) ogarniad; (alqm, alqd) próbowad, 
wystawiad na próbę; nęcid, kusid; (alqd) doświadczad czegoś. 
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 morbo temptari – byd dotkniętym chorobą. 
tendo, tetendi, tentum 3 – (alqd) napiąd, naciągnąd (arcum); (alicui alqd) dostarczyd komuś coś; 
(pęta) nakładad; (pociski) miotad; (alqd ad lub in alqd) zwracad, kierowad coś do czegoś, spieszyd, 
dążyd, udawad się gdzieś; (in alqm) napaśd na kogoś; ciągnąd się, rozciągad; (ad alqd; ut, ne) dążyd 
do czegoś; (contra, adversus alqm) stawiad opór komuś. 
 tabernacula tendere – rozbid namioty. 
 retia tendere – zastawid sieci. 
 insidias alicui tendere – zastawid na kogoś pułapkę. 
 manus ad alqm tendere – wyciągnąd ręce do kogoś (w geście błagalnym). 
tenĕo, tenŭi, tentum 2 – trzymad; posiadad, mied, dzierżyd, opanowad, obsadzid (colles praesidiis – 
wzgórza strażami); (o uczuciach) ogarniad, opanowad; powstrzymad coś (lacrimas, risum) więzid 
kogoś; (alqd) obstawad przy czymś; (alqm in re) przekonad kogoś do czegoś; utrzymywad się, 
istnied, trwad (imber per totam noctem tenuit – padało przez całą noc). 
 ab alqo teneri – byd w czyiś rękach. 
 alqo teneri – byd powstrzymywanym przez coś (metu legum – lękiem przed prawem). 
 causam tenere – wygrad proces. 
 foedus tenere – przestrzegad rozejmu. 
 manu alqd tenere – znad coś bardzo dobrze. 
 memoriā alqd tenere – pamiętad coś. 
 rem publicam tenere – zarządzad republiką.  
 se non tenere quin + con. – nie powstrzymad się, żeby... 
 sensus alicuius tenere – rozumied czyjeś uczucia. 
 summam imperii tenere – dzierżyd najwyższą władzę, najwyższe dowództwo. 
tĕro, trīvi, trītum 3 – trzed; wycierad, zużywad; (osoby) nużyd. 
 tempus re (in re) terere – zmarnowad na coś czas. 
terrĕo, terrŭi, terrĭtum 2 – (alqm; ne) straszyd, przestraszyd; (alqm a re; quominus; ne) odstraszyd. 
tēxo, texŭi, textum 3 – pleśd, tkad; budowad, sporządzad, dokonad; układad. 
timĕo, timŭi, - 2 – (alqd; alqm; de re – ze względu na coś; a re – ze strony czegoś; alicui rei – o coś; 
ne; ne non; ut) bad się, lękad się, troszczyd się; (+ inf.) bad się coś uczynid, wahad się. 
 timeo ne veniat – boję się, że przyjdzie (= nie chcę, by przyszedł). 
 timeo ne non veniat – boję się, że nie przyjdzie (= chcę, żeby przyszedł). 
tollo, sustŭli, sublātum 3 – podnosid (oculos, ancoram); (alqd) wziąd na siebie (onus); (alqd de, ex 
re) usunąd coś z czegoś; ukooczyd, zniszczyd, zatrzed, zburzyd. 
 alqm e (de) medio tollere – usunąd kogoś, zabid. 
 animum tollere – podnieśd na duchu, ożywid. 
 clamorem tollere – wznieśd krzyk, narobid hałasu. 
 deos tollere – zaprzeczad istnieniu bogów. 
 dolorem tollere – znosid ból. 
 legem tollere – skasowad, unieważnid ustawę. 
 poenam tollere – ponieśd karę. 
 signa tollere – wyruszyd w dalszą drogę po złożeniu obozu. 
 sortes tollere – ciągnąd losy. 
 tempus tollere – marnowad czas. 
tondĕo, totondi, tonsum 2 – ciąd, strzyc, golid; skosid; oberwad, obciąd. 
torquĕo, torsi, tortum 2 – kręcid, okręcad, toczyd; wywijad, rzucad; wykręcad, wyłamywad; 
torturowad; badad, śledzid; dręczyd, niepokoid (animus dolore torquetur). 
tracto 1 – wlec, włóczyd; dotykad, chwytad; (bronią) władad; prowadzid, kierowad, zarządzad; (czas) 
spędzad; badad coś, roztrząsad, obmyślad; prowadzid układy. 
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trādo, tradĭdi, tradĭtum 3 – (alicui alqd; + gerund.) oddad komuś coś, zawierzyd komuś (obsides 
Aeduis custodiendos – Eduom straż nad zakładnikami; tradamus nos philosophiae curandos – 
oddajmy się uprawianiu filozofii); wydad, zdradzid; (alqd; + ACI; pass. + NCI) przekazad, donieśd, 
opowiedzied. 
 se tradere alicui rei (in alqd) – oddad się jakiejś sprawie. 
 per manus tradere – z ręki do ręki podawad. 
trăho, traxi, tractum 3 – (alqm, alqd) ciągnąd kogoś, coś; wlec, szarpad; pobudzid do czegoś, 
spowodowad coś; wliczad coś w coś, za coś uważad. 
 pugnam trahere – przeciągad, przedłużad bitwę. 
 vitam trahere – żyd. 
tribŭo, tribŭi, tribūtum 3 (alqd) dzielid coś; (alicui alqd) wydzielad, rozdzielad, przydzielad coś 
komuś (praemia militibus); darowad coś komuś, pozwolid na coś; (alicui) sprzyjad komuś; 
przypisywad coś komuś; poczytywad coś za coś (alqd superbiae, virtuti tribuere – coś poczytywad za 
pychę, za cnotę); (o czasie) poświęcid jakiejś rzeczy, zużyd na coś. 
 rem universam in partes tribuere – podzielid całośd na części. 
triumpho 1 – (ex, de alqo) odbywad triumf nad kimś (ex hostibus); (in re) cieszyd się z czegoś; 
(alqm) zupełnie kogoś pokonad. 
tuĕor, tutātus sum 2 – (alqd) oglądad coś, przestrzegad, strzec, bronid czegoś; (obowiązki) 
wypełniad; podtrzymad, pielęgnowad. 
tundo, tutŭdi, tū(n)sum 3 – uderzad, bid; rozgnieśd, rozdeptad; (słowami) nagabywad. 
turbo 1 – wzniecad zamieszanie, niepokój; zamącid, zakłócid; spłoszyd; niepokoid. 
tūtor 1 – (alqd ab aliqua re, adversus, contra alqd) bronid, kryd, strzec czegoś przed czymś; 
zachowad coś, utrzymad. 
 

U 
ulciscor, ultus sum 3 – (alqd, alqm) mścid, pomścid coś, kogoś; mścid się na kimś; karcid, karad. 
urgĕo (urguĕo), ursi, - 2 – tłoczyd, pchad, cisnąd; (alqm, alqd) napierad, uciskad kogoś, coś; (alqd) 
gorliwie się czymś zajmowad. 
ūro, ussi, ustum 3 – (alqd) palid coś; spustoszyd, dręczyd, niepokoid; pass. płonąd z miłości. 
ūtor, ūsus sum 3 – (alqa re) używad czegoś (dolo – podstępu), stosowad coś, korzystad z czegoś 
(victoriā – ze zwycięstwa); (właściwości, czynności) dwiczyd, doświadczad; (alqo) obcowad z kimś 
(hominibus improbis) 
 alqd alicui dare utendum – pożyczyd coś komuś. 
 alqd recipere (rogare, petere) utendum – pożyczyd dla siebie. 
 alqo multum uti – byd z kimś związanym. 
 bello uti – byd w stanie wojny. 
 consilio uti – 1) podjąd decyzję; 2) iśd za czyjąś radą. 
 more alicuius uti – naśladowad kogoś. 
 populo Romano disceptatore uti – wziąd lud rzymski za arbitra. 
 silentio uti – zachowad ciszę. 
 

V 
văco 1 – (alqa re) byd próżnym, wolnym od czegoś, nie mied czegoś (dolore vacare summum 
bonum esse – byd wolnym od bólu jest najwyższym dobrem); mied wolny czas; (alicui rei) 
poświęcad się czemuś. 
 alicui vacat + inf. – wolno, dozwolone jest. 
 corpori vacare – dwiczyd ciało. 
văgor 1 – wałęsad się, błąkad się; (o okrętach) krążyd; rozszerzad się. 
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valĕo, valŭi (tylko part. fut. act. valitūrus) 2 – byd silnym, zdrowym; mied wpływ, znaczenie, móc, 
znaczyd; (o rzeczach) zwyciężyd, osiągnąd skutek; (ad alqd faciendum; + inf.) móc, mied możnośd 
coś zrobid; (in alqd) do czegoś się odnosid; (o dobrach) mied wartośd; (o słowach) mied znaczenie. 
 vale! valete! – żegnaj! żegnajcie! bądź zdrów! bądźcie zdrowi! 
 cura ut valeas – troszcz się, abyś był zdrowy (formuła pożegnalna w liście). 
 apud aliquem multum valere – mied duży wpływ na kogoś. 
vasto 1 – spustoszyd, ogołocid, zburzyd, zniszczyd. 
vĕho, vexi, vectum 3 – poruszad; prowadzid (currum – wóz), wieźd, nieśd (onus); ciągnąd; (o rzece) 
unieśd ze sobą; pass. podróżowad. 
venĭo, vēni, ventum 4 – przyjśd, przybyd; (o czasie) nadchodzid; (in alqd) dojśd do jakiegoś 
położenia, popaśd w coś (in periculum – w niebezbieczeostwo; in dubium – w wątpliwośd; in 
potestatem alicuius – dostad się pod czyjeś panowanie); (o roślinach) rosnąd, dojrzewad; (o 
nieszczęściu) dotknąd kogoś; (w mowie) przechodzid do czegoś.  
 res venit ad manus (ad pugnam) – dochodzi do starcia wręcz, do bitwy. 
 auxilio (subsidio) alicui venire – przybyd komuś z pomocą (dat. finalis). 
vereŏr, verĭtus sum 2 – bad się; (alqm) czcid, szanowad kogoś; (alqd; ne, ne non, ut) lękad się o coś; 
(alicui rei) byd zaniepokojonym o coś; (de re) byd w trwodze przed czymś. 
vergo, versi, - 3 – (ad, in alqd) skłaniad, pochylad się ku czemuś; byd skierowanym, rozciągad się, 
leżed; (o czasie) nadchodzid; (alqd in alqd) wlad, wsypad coś do czegoś. 
verso 1 – obracad, kręcid; pędzid; rozmyślad, rozważad; niepokoid, dręczyd; med. znajdowad się 
gdzieś; byd w pewnym stanie (in timore, in errore); żyd; (in re) zajmowad się czymś; polegad na 
czymś. 

in oculis (ante, ob oculos) versari – stad przed oczyma, przychodzid na myśl (mors versatur 
ante oculos – mied śmierd przed oczyma). 

verto, verti, versum 3 – (alqm, alqd) obracad, kręcid, kierowad; (in, ad alqd) skierowad coś na coś, 
nadad kierunek czemuś; zrobid coś czymś, uważad coś za coś; przekopad, przeorad (terram aratro – 
ziemię pługiem); obalid, wywrócid (arcem, moenia); zniszczyd, zgubid; (alqd in alqd; alqd alqa re) 
zmienid, zamienid, przemienid coś w coś; przełożyd, tłumaczyd (ex Graeco in Latinum – z greki na 
łacinę); med. vertor – (ad, in alqd) zwrócid się, skierowad się dokądś; wyjśd, wypaśd, wyjśd na coś; 
obracad się, toczyd; byd w jakimś stanie (in periculo – w niebezpieczeostwie); (o czasie) mijad; (in 
re) zależed od czegoś (virtus tribus in rebus vertitur – cnota zależy od trzech rzeczy); (in alqd) 
zmieniad się, przechodzid w coś (ira vertitur in rabiem – gniew przechodzi we wściekłośd). 
 alqd alicui vitio vertere – skarcid kogoś za coś. 
 anno vertente – w ciągu roku. 
 ante ora verti – unosid się przed oczyma. 
 iter retro vertere – zawrócid z drogi. 
 pecuniam in suam re (ad se) vertere – przywłaszczyd sobie pieniądze. 
 stilum vertere – wytrzed to, co napisane. 
 terga vertere (in fugam vertere) – uciec. 
vestīgo 1 – (alqm, alqd) szukad, śledzid kogoś, coś. 
vestĭo 4 – (alqm alqa re) ubrad kogoś w coś; zdobid, upiększad. 
vĕto, vetŭi, vetĭtum 1 – (alqm, alqd; + inf.; + ACI; pass. + NCI; ne, quin, quominus) zabronid, nie 
pozwolid, zakazad (equites flere vetabantur – zakazane było ekwitom płakad); przeszkodzid, 
powstrzymywad, tamowad.  
vexo 1 – potrząsad, dokuczad, nawiedzad; pustoszyd, plądrowad; niepokoid, dręczyd, uciskad; 
niszczyd, marnowad. 
vidĕo, vīdi, vīsum 2 – widzied; (alqm, alqd; + ACI; + acc. cum. part.; pass. + NCI) widzied, 
spostrzegad, zauważad, pojmowad, wiedzied; (ut, ne) baczyd, strzec (vide, ne te decipiat – bacz, by 
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się nie oszukał); (alqd) coś załatwiad, o coś dbad; (alqd) zmierzad, dążyd do czegoś; pass. byd 
widocznym; (+ nom. duplex) wydawad się, uchodzid za coś. 
 ut mihi videtur – jak mi się zdaje, jak sądzę.  
vigĕo, vigŭi, - 2 – byd silnym, kwitnąd; słynąd. 
vigĭlo 1 – czuwad, byd ostrożnym, mied się na baczności; pracowad, tworzyd w nocy. 
vinco, vīci, victum 3 – (alqm, alqd) zwyciężyd, pokonad kogoś, coś; przekonad, wzruszyd kogoś; 
udowodnid, dowieśd. 
 iudicio (iudicium) vincere – zwyciężyd proces. 
vīvo, vixi, victum 3 – żyd, istnied, trwad. 
 miseram vitam vivere – pędzid nieszczęśliwe życie. 
 ne vivam! – obym sczezł! (con. optativus). 
 vivat! – niech żyje (con. optativus). 
vŏco 1 – (alqm) woład kogoś, przywoład, zawoład (senatum); wezwad (in consilium – na naradę); 
(alqm ad alqd) nęcid, wabid kogoś do czegoś, prowokowad (hostes in certamina – wrogów do 
walki); (alqm, alqd in alqd) wprowadzid kogoś, coś w jakieś położenie, w usposobienie (in 
periculum – w niebezpieczeostwo). 
vŏlo 1 – latad. 
vŏlo, velle, volŭi, (niereg.) – (alqd; + inf.; + ACI) chcied, pragnąd, pożądad czegoś; (alqm alqd) 
chcied coś od kogoś; (+ ACI) postanowid, uchwalid; twierdzid, utrzymywad; znaczyd, mied znaczenie. 
 alicuius causā velle – byd komuś przychylnym. 
 bene (male) alicui velle – życzyd komuś dobrze (źle). 
volvo, volvi, volūtum 3 – (alqd) toczyd, obracad coś; (w duszy) żywid, chowad coś (iram); (czasowi) 
pozwolid płynąd.  
 alqd in animo volvere – rozważad coś.  
 librum volvere – czytad książkę. 
vŏmo, vomŭi, vomĭtum 3 – wymiotowad; (alqd) wypluwad, wyrzucad, zionąd czymś. 
vovĕo, vōvi, vōtum 2 – (alqd; + ACI) uroczyście obiecad, ślubowad; (alicui alqd) życzyd komuś 
czegoś. 
 
 
 


