
ZIN LATINA



FELICEM NATIVITATEM
TŁ. WESOŁYCH ŚWIĄT



LINGUA LATINA
TŁ. JĘZYK ŁACIŃSKI

Języki romańskie (od Roma, łacińskiej nazwy Rzymu) stanowią grupę języków 
indoeuropejskich którymi posługuje się jako językami ojczystymi 750 mln osób, 
zamieszkujących przede wszystkim Europę Południową i Amerykę łacińską. Od łaciny 
pochodzą języki romańskie: włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rumuński, 
prowansalski i mołdawski.

Język polski pochodzi od języków prasłowiańskich, ale wiele słów polskich zostało 
zapożyczonych z łaciny.

Łacina była językiem urzędowym naszego państwa od czasów pierwszych Piastów 
do upadku pierwszej RP w 1795 roku. Każdy kraj ma jakiś swój łaciński dorobek. 



WŁOSKI/ŁACINA/POLSKI
PODOBIEŃSTWA I ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE

Acceleare (wł.) accelerare (łac.)                        przyspieszać (pl.)

Biblioteca bibliotheca biblioteka

Diploma Diploma Dyplom

Enciclopedia Encliclopedia Encyklopedia

Fondamentale Fundamentalis Fundamentalny

Gladiatore Gladiator                                Gladiator

Lacrima Lacrima łza

Maggiordomo Major domus lokaj

Negoziatore negotiator nagocjator

Querimonia querimonia lament



EDUCATIONE
TŁ. WYDOBYWANIE WIEDZY

-ja tam nie idę!

nic mi nie wyjdzie na tym malarstwie.

- ależ educatione! 

Wydobądź swój potencjał! 



ET CETERA 
(ŁAC.)
TŁ. I TAK DALEJ….

Zamiast wyliczać, wymieniać możesz użyć słów et cetera np:

- Kupiłam składniki na ciasto: mleko, jajka, mąka et cetera.

M.Ł.

P.G.



TABULA 
RASA (ŁAC.)

Tł. Czysta karta

Ktoś nie ma przyzwyczajeń i doświadczeń w jakiejś dziedzinie

- Mój brat jeszcze nie uczył się nurkowania, to dla niego to tabula rasa..

M.Ł.  

P.G.



AMOR VINCIT OMNIA
(ŁAC.)

TŁ. MIŁOŚĆ WSZYSTKO ZWYCIĘŻA

Czy na pewno?  

Stanisław Wokulski próbuje zdobyć miłość Izabeli Łęckiej za wszelką cenę. 
Jednak nie udaje mu się to, Izabela porzuca Stanisława.                              

M.Ł.



SENSU LARGO (ŁAC.)
TŁ. W SZEROKIM ZNACZENIU

SENSU STRICTO (łac.)

Tł. W dosłownym znaczeniu

- Warto dbać o środowisko, sensu largo.

- Sensu stricto: zacznij segregować śmieci.



DURA LEX SED LEX, (ŁAC.)
Tł. Twarde prawo, ale prawo

 

M.Ł.



LEX INIUSTISSIMA NON EST
LEX (ŁAC.)
Tł. Prawo rażące niesłuszne, nie jest prawem

M.Ł.



EX AEQUO (ŁAC.)

Tł. Jednakowo

- W konkursie nie przyznano trzeciego miejsca. Na miejscu drugim było 

ex aequo dwóch zawodników. 



ID EST (ŁAC.)

Tł. To znaczy

- W moim życia wiele się zmieniło id est

zdałam/łem na prawo jazdy . 



AMICI FURES TEMPORUM (ŁAC.)
Tł. Przyjaciele to złodzieje czasu

… gdy przyjaciele spędzają razem czas, to tracą jego poczucie, wydaje 

im się, że minęła godzina, gdy faktycznie minęły trzy…

- Nie mogę iść z wami na dyskotekę. Muszę się uczyć. Amici fures temporum.

G.Sz.



O TEMPORA! O MORES! (ŁAC.)

Tł. O czasy! O obyczaje!

- Nie spacerowałem jeszcze po tym parku.

- Spoko, ja cię oprowadzę. Byłem w tym parku 10 lat temu.

- O tempora! O mores!  Jak tu się wszystko pozmieniało!



DIES DIEM DOCENT (ŁAC.)

Tł. Dzień uczy dzień

-Proszę pani, nie wychodzi mi to… nie umiem.

- Zosiu, tak od razu to ci nic nie wyjdzie. Musisz ćwiczyć.

- Dies diem docent. 



NON SCHOLAE SED VITAE 
DISCIMUS (ŁAC.)

Tł. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

- Uczysz i uczysz tego angielskiego… zrób sobie przerwę. I tak 
świetnie się posługujesz językiem. 

- Tak mamo, ale jutro mam klasówkę ,

pewnie zdam ją na jakąś tróję albo dwóję.

- Nie przejmuj się tak mocno , jak coś ci nie pójdzie. 

Non scholae sed vitae discimus.

B.S.



ERRARE HUMANUM EST (ŁAC.)

Tł. Błądzić jest rzeczą ludzką

- Człowiek w swej naturze zazwyczaj nie ma
przypisanej doskonałej samodyscypliny,
kształtuje się ona pod wpływem wydarzeń
i okoliczności, w których dana osoba funkcjonuje, 
a gdy ją
kształcimy, zazwyczaj w tej drodze do 
niewyobrażalnej samodyscypliny i
doskonałości człowiek popełnia błędy

A.O.



PRO PUBLICO BONO (ŁAC.)

Tł. Dla dobra publicznego

… kiedy ktoś nie pobiera 

wynagrodzenia za prace, 

a pomaga komuś i kieruje 

się dobrocią.

A.O.



DE FACTO (ŁAC.)

Tł. W rzeczywistości

- Pracowałem nad projektem myśląc, iż
wszystko wykonuję poprawienie. De facto 
popełniłem wiele błędów, których nie byłem
świadomy.

A.O.



LEGE ARTIS (ŁAC.)

Tł. Według prawa

- Lege artis, minimalną karą dla mordercy jest
25 lat pozbawienia wolności. Jednak sędzia,
sądząc winnego, powinien także kierować się
słowami adwokata i własnym sumieniem.

A.O.



MEMENTO MORI (ŁAC.)

Tł. Pamiętaj o śmierci

Memento mori używane jest, kiedy
chcesz komuś powiedzieć, że nie jest nieśmiertelny.

Ciekawostka: 

Tym zwrotem pozdrawiali 

się mnisi w czasach 

średniowiecza.

A.O.



OPUS CITATUM (ŁAC.)
OP.CIT. 

Tł. Dzieło cytowane

- Skrót używany w przypisach,

cytatach, w celu 

odesłania czytelnika

do wcześniej cytowanej pozycji.



FESTINA LENTE (ŁAC.)

Tł. Spiesz się powoli

- Zaraz się spóźnię do szkoły,

gdzie jest mój plecak?! – krzyczy Janek.

- Festina lente – odpowiada mama.



AQUILA NON CAPIT MUSCAS
(ŁAC.)

Tł. Orzeł nie zajmuje się łapaniem much

- Nie powinieneś podążać w życiu 
za nieznaczącymi, bezwartościowymi i
szkodliwymi celami. 
Aquila non capit muscas.

A.O.



CON BRAVURA

Tł. Śmiało

- Wiesz, musisz zagrać tę rolę con bravura.

Publiczność będzie zachwycona.

B.S.



KYRIE ELEISON

Tł. Panie zmiłuj się nad nami 

- Pieśń powstała ok. 500 r. n. e.

Większość litanii w kościele,
zaczyna się tym zwrotem



VANITAS VANITATUM ET 
OMNIA VANITAS
Tł. Marność nad marnościami i wszystko marność

- Eee… wszystko przemija, kończy się. 

- No więc carpe diem! 

B.S.
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