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ÖVNING TILL DE LATIONSKA
PREFIXEN
Åke Lundström 1976; reviderad av Kjell Weinius 2009

___________________________________________________________________________
Sök finna lånord med (ungefär) den angivna betydelsen!
(Svenska ord, om inget annat anges.)
1 PON – POS-IT ”sätta, ställa, lägga” (pono, posui, positum, 3)
sammanställa

utställa, utsätta

motsätta /sig/

förslag (framläggande)

lämna i förvar
(nedlägga)

ordna, förfoga över
(isärlägga)

överflytta

göra intryck (pålägga)

2 PORT – PORTAT ”bära, föra” (porto, portavi, portatum, 1)
föra ut (varor)

införsel (av varor)

viktig (innebärande)

förvisa (bortföra)

berätta (återframbära)

hämta (bära till)

understödja (bära
under/ifrån/
eng:

överföra, förflytta

3 TRAH – TRACT ”draga” (traho, traxi, tractum, 3)
tilldragande

sammandragning

störa, förströ
(isärdraga)

utdrag
eng:

dra ifrån (undandraga)

avtal (sammandrag)

dra/ta tillbaka
eng:

ogripbar (bortdragen)

4 CED – CESS “gå, skrida, träda, komma” (cedo, cessi, cessum, 3)
förlopp
(framskridande)

högtidligt tåg
(framskridande)

förfaringssätt
(framskridande)

tillträde
eng:

en persons föregående
liv

/tron/följd
(efterträdande)

tillbehör
(tillkommande)

föregå
eng:
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5 GRAD/GRED – GRESS ”gå” (vanl. sammansatt –gredior, -gressus sum, 3)
inledning (ingång)

beståndsdel (ingående)

framåtsträvande
(framåtgående)

angrepp (motgående)

sammankomst

tillbakagång

överträdelse

avvika (från ämnet)
(gå bort, gå isär)

eng:

6 FAC/FIC – FECT ”göra” (facio, feci, factum, 3)
finare sötsaker
(ihopgjort)

klädestillverkning
(ihopgjort)

tillgjord

brist; ofullständig
(bortgjord)

7 MITT – MISS “sända, skicka” (mitto, misi, missum 3
sända ut
eng:

sända iväg (åt olika
håll)
eng:

sända över

paus (mellansändning)

eng:

eng:

8 PRIM – PRESS ”trycka, pressa” (primo, pressi, pressum 3)
imponera (trycka in)
eng:

nedtryckt
eng:

nedtryckt

uttrycka
eng:

sammantryckare

trycka samman

förtryck
(tillbakapressande)

förtryckare
(mottryckare)
eng:

9 SCRIB – SCRIPT ”skriva” (scribo, scripsi, scriptum 3)
kantskrift (på mynt)
(omkringskrift)
eng:

/läkar/recept
(föreskrift)
eng:

skriva med andra skriv- efterskrift
tecken (överskriva)
eng:

prenumeration
(underskrift)
eng:

inskrift

beskriva (nedskriva)

värnpliktig (sammanskriven (soldat))

eng:

10 VERT – VERS ”vända” (verto, verti, versum 3)
inåtvänd

utåtvänd

onaturlig (helt och
hållet vänd)

avleda (bortvända)
eng:

