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TIO LATINSKA PREFIX 
 

Arne Olofsson 1969 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

A Fyll i det som fattas i följande meningar! 

 

Utförsel av varor från ett land kallas ……port, införsel kallas ……port.  

Utvandring från ett land kallas ……migration, invandring kallas ……migration.  

Boken kostar 30 kr ……klusive moms, ……klusive momsen kostar den 35 kr. 

 

Riktig – oriktig motsvaras av lånorden korrekt - ……korrekt.  

Laglig – olaglig motsvaras av lånorden legal - ……legal. 

Direkt anföring markeras med citationstecken, ……direkt markeras däremot inte.  

Förr var chefen mycket omtyckt, men nu är han ytterst ……populär. 

 

Ett affix som placeras före basen i ett ord kallas ……fix. 
 

Tyskans översättningslån Vorsitzende(r) motsvaras i svenska av lånordet ……sident.  

En vanlig typ av adverbial består av substantiv föregånget av ……position. 

Förspelet, ……ludiet, inleder t ex en psalm, medan ……ludiet kommer efter och avslutar den. Uppskjuta, 

d v s förlägga till en tidpunkt efter den bestämda, heter på engelska ……pone. 

 

Som politiker har han en framstegsvänlig, d v s ……gressiv inställning, därför yrkade han avslag på den av 

regeringen framlagda ……positionen, som verkligen innehöll bakåtsträvande eller, 

……aktionära tänkesätt.  Eftersom han räknade med att återvända inom en månad löste han ……turbiljett. 

 

Räknesättet ’lägga till’ kallas mer officiellt ……dition.  

Ordet tilldragande har lånordsmotsvarigheten ……traktiv. 

 

Mellanfolkliga relationer kallas oftare ……nationella. 

 

Att häfta in nya blad mellan de gamla i en bok kallas att ……foliera. 
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En sammanstötning mellan stater kallas ……flikt, mellan fordon ……lision. Luft 

kan pressas samman, ……primeras med hjälp av vissa maskiner. 

 

 
B Skriv in prefixens grundform vid betydelserna! 

 

……………… till ……………… samman ……………… ut               ……………… in 

 

……………… o- ……………… mellan ……………… efter           ……………… före 

 

……………… fram    ……………… tillbaka, åter 

 

 

 

C Med hjälp av ovanstående prefix bilda lånord med följande verbbaser: 

 

clud/clus     ........................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

pon/posit     .......................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

pell/puls      ........................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ag/act      ............................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

fer/lat      ............................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

duc/duct      ........................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

tra/tract      ............................................................................................................................................ 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

grad/gress     ......................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 


