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A 

a litera a n 
(łącznik) et; -que; ac; at; atque  
(wykrzyknik) Ah! 
a konto – pecunia data in antecessum 
a nie mówiłem? (partykuła) – nonne 

dixi? 
a przecież – atqui 
od a do z – ab ovo usque ad malem 

abażur  luminis umbraculum 
abdykacja  abdicatio f 
abdykować  abdicare; deponere 

munus; renuntiare 
muneri 

abiturient  qui schola abiturus 
est 

abolicja  abolitio criminis; 
abolitio publica; ex 
lege 

abonament  subnotatio f  
abonament roczny – subnotatio annua 

abonent  subnotatus m 
absencja  absentia f 
absolut  absolutum n  
absolutnie (bezwzględnie) – per se 
(kategorycznie)   absolute; sine condi-

tione 
absolutny  absolutus; infinitus 
władza absolutna – absolutum domi-

nium; summa potestas; summum 
imperium 

przymus fizyczny – vis absoluta 
absolutorium (akt prawny) – absolu-

torium n; confirmatio 
f; comprobatio f     

absolwent  qui studia feliciter ad 
finem perduxit 

adekwatny 
absorbować (pochłaniać) – absorbe-

re  
(żywo zajmować)  occupare     
absorpcja  absorptio f 
abstrahować  abstrahere; elicere; 

separare  
abstrahując od tych spraw … – his re-

bus omissis … 
abstrakcyjny  abstractus; abstru-

sus; praecisus 
idea abstrakcyjna – notio abstracta 
sztuka abstrakcyjna – ars abstracta 

abstynencja  abstinentia f 
abstynencja seksualna – castimonia f 

abstynent  homo abstinens  
absurd (niedorzeczność) – ineptia f; 

deleramentum n      
(wypowiedź sprzeczna) – absurdum n  
sprowadzenie do sprzeczności – re-

ductio ad absurdum 
absurdalnie  absurde; inepte 
absurdalnie powiedziane – absurde 

dictum 
absurdalny absurdus; ineptus   
absynt  absinthium n 
aby   ut; uti; quin 
aby nie ne 
aby nikt ne quis 
aceton  acetonum n 
acetylen acetylenum n 
ach!  proh!; pro!; ah!; a!  
adamaszek  polymitum n 
adaptacja  accommodatio f 
adaptować  aptare; accommo-

dare; componere 
adekwatny   adaequatus; aptus; 

consentaneus  
adekwatny do czegoś – adaequatus 

cum alqo   



 421

A 

a n  a (litera) 
a, ab  z; od (początkowe 

miejsce)    
ab extra – z zewnątrz   
ab initio – od początku  
a fronte – z/ od przodu   
a iudicio provocare – apelować (wnieść 

apelację)    
a latere – z boku    
a mari – od morza    
a prima luce – od świtu    
a principio – od początku    
a priori – uprzedzając fakty (dosł. z gó-

ry)    
a puero usque ad summam senectutem 

– od dzieciństwa, aż do do późnej 
starości    

a tergo – z tyłu    
abacus m  liczydło; blat; bufet; 

lada; kredens 
abalienare   odstręczać; zrazić 

(kogoś) 
abandonum n zastaw   
abavia f  prababka  
abavus m   pradziad (pradziadek) 
abbas m  opat  
abbatia f  opactwo  
abbreviatio f  skrót (językowy) 
abdere   ukrywać   
se abdere – ukryć się   

abdicare  abdykować  
abdicare se magistratu – podać się do 

dymisji; zrezygnować ze stanowis-
ka    

abdicatio f  abdykacja; rezygna-
cja z urzędu    

abditum n   ubocze; ustronie;  

abiectio 
   kryjówka   
in abdito – na uboczu      

abditus  ustronny  
abdomen m  brzuch  
abducens  odwodzący (anat.)  
abducere   odciągnąć; uprowa-

dzić; porwać (kogoś)  
abductor m  porywacz; odwodzi-

ciel (anat.)    
abdurescere stwardnieć   
abecedarium n  – alfabet; elementarz 
abequitare  odjechać konno    
aberrans   zbaczający 
aberrare     minąć się 

(wzajemnie);  
 zabłądzić; odbiec od 

tematu (przen.)    
aberratio zabłądzenie; zbocze-

nie 
aberratio sexualis – zboczenie seksual-

ne    
abesse   brakować; być nieo-

becnym    
abhinc przed 
abhorrere  odczuwać odrazę/ 

awersję itp.     
abhorrere ab aliqua re – oburzyć się 

przeciw czemuś    
abhorrere aliquod – czuć awersję do 

czegoś    
abicere  rzucić; odrzucić; po-

rzucić     
se abicere – rzucić się      

abiectarius m stolarz 
abiectio f odrzucenie; poniże-

nie; brak odwagi; 
tchórzostwo 

abiectio animi – upadek ducha    


