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ДЕПАРТАМЕНТ ДО ЧУЖДОЕЗИКИВО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ 

КОНСПЕКТ 

По 
ЛАТИНСКИ ЕЗИК (МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ) 

ЗА СТУДЕНТИ, ПРИДОБИВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФЖАЦИОННА 

СТЕПЕН 

"МАГИСТЪР-ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" 
I курс 

1. Исторически сведения и общ преглед на медицинската терминология. 
2. Азбука, произношение на гласи и двугласни. 
3. Произношение на съгласни и буквени съчетания. Значения на суфиксите. 
4. Дълги и кратки гласни. Дълги и кратки срички. Суфикси в медицинските и 

фармацевтичните термини с дълга и кратка втора сричка. Правила за ударение. 
5. Елементи на съвремената медицинска терминология. 

a) Съществително име 
b) Прилагателно име 
c) Основни характеристики на анатомичната и фармацевтична терминология 

6. Граматически категории на съществителните и прилагателните имена. Латинските 
падежи и тяхната употреба. 

a) Практическа основа и падежни окончания. 
b) Речникова форма на съществителните имена 

7. Първо склонение. 
а) Прилагателни имена от женски род по първо склонение 

8. Клинична терминология 
a) Гръцки представки, суфикси за образуване на сложни клинични термини. 
b) Основи на същестителни имена в клиничната терминология. 

9. Второ склонение. 
a) Съществителни имена от мъжки род 
b) Прилагателни имена от мъжки род по второ сютонение 

10. Съществителни имена от среден род по второ склонение 
а) Прилагателни имена от среден род по второ склонение 

11. Гръцки дублети по първо и второ склонение. 
12. Прилагателни имена по първо и второ склонение. 

a) Съгласувано и несъгласувано определение 
b) Гръцки терминоелементи за цветове и други качества 

13. Трето склонение; обща характеристика. 
a. Трето консонантно склонение. 
b. Трето вокално склонение. 
c. Трето смесено склонение. 
d. Употреба на суфикси и предлози със съществителни имена от трето 

склонение. 
14. Гръцки дублети по трето склонение. 



15. Прилагателни имена по трето склонение. 
е. Сегашно деятелно причастие 

16. Четвърто склонение. 
a) Съществителни имена от мъжки род 
b) Съществителни имена от среден род 

17. Пето склонение; стоматологични диагнози. 
18. Гръцки дублети по четвърто и пето склонение. 
19. Латински и гръцки числителни. 
30. Словообразуване. Латински и гръцки основи, префикси и суфикси. 
21. Рецептура. 

a) Магистрална рецепта 
b) Официнална рецепта 

22. Образуване на лекарствени наименования. 
a) Лекарствени форми - видове 
b) Лекарствени групи. 

23. Основни стоматолочични диагнози по петте склонения. 
24. Предложни изрази, използвани в медицинската терминология. 
25. Латински изрази и сентенции. 
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