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Księgarnia PWN: Jan Rezler - Język łaciński dla prawników 
 
Przedmowa 
Wykaz skrótów 

Część I. Podstawy gramatyczne języka łacińskiego 
 
Uwagi wstępne 

1.Czytanie tekstu łacińskiego. Akcent 
I.A. Ćwiczenie w czytaniu 
I.B. Ćwiczenie w akcentowaniu 

2.Odmiana czasownika: infinitivus, indicativus i imperativus praesentis activi 
II. Sąd 

3.Odmiana imion (uwagi ogólne. Deklinacja tematów zakończonych na -o (dekl. II) 
III.W szkole 

4.Deklinacja tematów zakończonych na -a (dekl. I). Odmiana przymiotników o tematach na -o i -a. 
Słowo posiłkowe sum. Zaimek pytający quis, quid 

IV.O Eneaszu 
5.Deklinacja rzeczowników o tematach zakończonych na spółgłoskę lub na -i (dekl. III rzeczowników) 

V. Nad utworami poetów 
6.Indicativus imperfecti activi 

VI.O początkach prawa 
7.Deklinacja przymiotników o tematach zakończonych na ii (dekl. III przymiotników). Zaimek 

wskazujący is, ea, id 
VII. Nauka wymowy 

8.Futurum I activi. Zaimek zwrotny 
VIII. Spojrzenie w przyszłość 

9.Infinitivus i indicativus praesentis passivi 
IX.O prawnikach i mówcach 

10.Indicativus imperfecti passivi. Zaimki osobowe ego i tu 
X. Przed pretorem 

11.Futurum I passivi. Zaimki osobowe nos i vos 
XI. Przed sądem 

12.Indicativus perfecti activi. Zaimek względny qui, quae, quod 
XII.U Kwintusa Mucjusza 

13.Participium perfecti passivi. Indicativus perfecti passivi. Zaimek wskazujący hic, haec, hoc 
XIII. Nauka prawa 

14.Deklinacja rzeczowników o tematach zakończonych na -u (dekl. IV) 
XIV.O urzędach i urzędnikach 

15.Gerundivum. Gerundium 
XV. Pouczeń Serwiusza ciąg dalszy 

16.Participium praesentis activi 
XVI. Nieważny testament 

17.Deklinacja rzeczowników o tematach zakończonych na -e (dekl. V) 
XVII. Na Forum 

18.Stopniowanie przymiotników 
XVIII. Sława wielkich prawników 

19.Imperativus fururi. Słowo volo 
XIX. Dawna ustawa 

20.Przysłówek. Słowo fero 
XX.O dobrym prawniku 

21.Indicativus plusquamperfecti. Futurum II 
XXI. Porażka w wyborach 

22.Coniunctivus praesentis i imperfecti activi, Coniunctivus w zdaniach głównych 
XXII. Przed wystąpieniem mówcy 

23.Coniunctivus praesentis i imperfecti passivi. Couniunctivus w zdaniach pobocznych wyrażających 
życzenie lub cel 

XXIII. Niech rylec ustąpi przed mieczem! 
24.Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti activi. Coniunctivus w zdaniach pobocznych: pytania 

zawisłe i zdania skutkowe 
XXIV.O pracowitości i rzetelności 

http://ksiegarnia.pwn.pl/3882_pozycja.html


2 

25.Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti passivi. Coniunctivus w zdaniach pobocznych: cum 
historicum. Coniunctivus w zdaniach okresu warunkowego 

XXV. Ku końcowi 
26.Coniunctivus w zdaniach pobocznych mowy zależnej 

XXVI. Z rozstrzygnięć Serwiusza 

 
Część II. Wybrane teksty łacińskie 
 
Uwagi wstępne 
XXVII.De aetate aurea 

De iure et legibus 
XXVIII.De iustitia et iure 
XXIX.De iure naturali et gentium et civili 
XXX.De fontibus iuris 
XXXI.De lege duodecim tabularum 
XXXII.De diversis sectis prudentium 
XXXIII.Imp. Caesar Flavius Iustinianus de institutionum compositione (I) 
XXXIV.Res porro tractatur (II) et absolvitur 

De actionibus 
XXXV.De legis acionibus 
XXXVI.De legis actione sacramento in rem 
XXXVII.De per formulas litigando 
XXXVIII.De interdictis 

De personis 
XXXIX.De iure personarum 
XL.De servis 
XLI.De manumissione et de libertinis 
XLII.De adoptione 
XLIII.Quibus modis potestas parentum solvitur 
XLIV.De tutelis 
XLV.De curatoribus 
XLVI.De capitis deminutione 

De rebus 
XLVII.De rerum divisione 
XLVIII.Quibus modis iure gentium res acquiruntur (I) 
XLIX.Res porro tractatur (II) 
L.Res porro tractatur (III) et absolvitur 
LI.De obligationibus 
LII.M. Tullius Cicero de iure civili 

Wykaz źródeł 
Zjawiska językowe omówione w  „Uwagach” i przypisach 
Paremie prawnicze 
Słownik 
Tablice: 
Zestawienie form deklinacyjnych (tabl. I i II) 
Zestawienie form koniugacyjnych (tab. III i IV) 


