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III. Předpony původní/neodlučitelné i s odlišnými významy a další 

předpony sekundární vzniklé zj. z příslovcí 
 

Předpony původní: 

amb- z obou stran, kolem; př.: ambio, ambire = obcházet >ambice 
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dis- roz-, odděleně;           distribuo = rozdělovat, discrimino, are = rozdělovat  

 ZÁPOR: ne           discordia = nesvornost 

 Poznámka: Existuje též řecká předpona dys- např. dyskalkulie! 

in – ZÁPOR: ne (u adjektiv a substantiv)  iniustus = nespravedlivý; innocens = neškodný  

 (na rozdíl od in- u sloves: do, v) insto, are = stát v 

ne- ZÁPOR: ne           nescio, ire = nevím; neuter = žádný (z obou)  

prae – před           praetor = kdo jde vpřed(u) prétor > prétor 

      velmi, pře-           praepotens = přemocný 

re- zpět            redeo, ire = vracet se 

       opět            repeto, ere = opět žádat > repetent 

        Poznámka: v mnoha případech se oba významy prolínají; nelze odlišit jeden o d druhého 

se- odděleně, bez           secedo, ere = odejít, odstoupit > secese 

ve- zbavení           vecordia = zběsilost, šílenství 

Poznámka: Předpona in- ve významu ne- se může hláskově změnit = asimilovat dle následující 

souhlásky. Viz DUM 04. Např.: in + relevantní =>irrelevantní. 

 

Předpony sekundární vzniklé zj. z příslovcí 

extra – mimo, vně    > extrovert 

intra – vevnitř    > introvert 

Poznámka: Může se měnit v inter- 

iuxta – vedle    > iuxtapozice 

praeter – mimo    praetereo, ire = jít mimo, míjet 

prope – blízko    propediem = brzy 

ultra – dále, nad to, více, za  > ultrafialové (paprsky) 

 

Cvičení ad III: 

1. Spoj latinské slovo s jeho českým významem: 

praetermissio    úvod 

dispenso, are    rozbíhání se, výklad 

discursus    blíže 

propius    zámořský 
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extremitas    odlišení, rozlišení 

ultramarinus    míjení se, opomenutí 

distinctio    obojetnost, dvojsmyslnost   

recordor    okraj, krajnost, konec 

ambiguitas     vzpomínám 

introductio    rozvazovat 

 

2. Rozliš významy [1 distraktor!]: 

Repetitio – reconstructio, separo – servo, incurro – infirmitas, diskomfort – disputace, 

praegravis – praefatus. 

 

3. Definuj podstatu pojmu na základě znalosti latinských předpon: 

Revolver, cirkus, ambivalentní, revoluce, internista, interval, préteritum, 

extralinguální, insolvence, incunabula, *irrealita. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech středních 

škol. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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