Skróty łacińskie
1.

a. a. = ad acta

do akt, do archiwum

2.

a.Ch.n. – ante Christum natum

przed narodzeniem Chrystusa

3.

A.D. = anno Domini

roku Pańskiego

4.

a.m. = ante meridiem

przed południem

5.

ad us. ext. = ad usum externum

do użytku zewnętrznego

6.

ad us. int. = ad usum internum

do użytku wewnętrznego

7.

c.v. = curriculum vitae

życiorys

8.

ca. = circa

około, mniej więcej

9.

cf. = confer

porównaj

10. D.O.M. = Deo Optimo Maximo

Bogu Najlepszemu Najwyższemu (poświęcony)

11. e. g. = exempli gratia

na przykład

12. etc. = et cetera

i pozostałe, i reszta, itd., itp.

13. H.S.E. = Hic sepultus est ...

Tu został pochowany...

14. i.e. – id est

to jest

15. I.N.R.I. = Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

Jezus Nazarejczyk Król Żydów

16. Ib., Ibid. = Ibidem

Tamże, w tym samym miejscu (wskazuje na ostatnio cytowaną pozycję, sąsiadującą)

17. n.b. = Nota bene

zauważ dobrze, wtrącane przed dodatkową informacją

18. n.n. = nomen nescio

nie znam imienia, osoba o nieustalonej tożsamości

19. op.cit. = opus citatum, opere citato

cytowane dzieło, w cytowanym dziele (wskazuje na wcześniej cytowaną pozycję, nie
sąsiadującą)

20. per cent. = per centum

na sto, procent

21. p.m. = post meridiem

po południu

22. p. m. = post mortem

po śmierci

23. P.S. = post scriptum

dopisek po głównej treści listu, artykułu

24. p.t. = pleno titulo

z zachowaniem wszystkich należnych tytułów (zwrot do szerokiego grona osób)

25. Q.E.D. = quod erat demonstrandum

co należało udowodnić

26. R.I.P. = Requiescat in pace

Niech spoczywa w pokoju

27. Rp. = Recipe!

Weź! – początek recepty na lek sporządzany

28. s.o.s. = si opus sit

Jeśli zachodzi potrzeba

29. S. T. T. L. = Sit tibi terra levis

Niech ci ziemia lekką będzie

30. s.d. = salutem dicit

pozdrawia (na początku listu rzymskiego – Marcus Corneliae s.d.)

31. S.P.Q.R. = Senatus populusque Romanus

Senat i Lud Rzymski

32. v. = vide

zobacz

33. vs = versus

przeciwko

