cadus džbán
caecus slepec
caedere ořezání
caelum nebe
calamus třtina
calcare rozšlapati
calceus střevíc
calere teplo
caligo temno
caligo mrak, houšť
caligo nubium mrak
callidere chytro
calvitium lysina, pleš
calx pata
camelus velbloud
canere probírání
canere zpívání
canis pes
cantum ustavično
capere lapání
capere braní
capere et tenere uchopení a držení
capra koza
caput hlava
carbo ardens uhlí řeřavé
caro maso
castigare káznění
castra táboření
castra tábor
castra vytrhání
castratus dvořan, eunuch
cedrus kedr, cedr
celare skrýti
cella síň
centum sto
cervix vaz, týl, šíj
cervus jehlen, laň
cessare ustání
cessare přestání
cessatio veta
cherub cherub
cingere opásání
cingulum přepásání
circumcidere obřezání
circumcirca okolo
circumdare otáčení
cisterna jímka
cithara citara
clamare křičení
classis loďstvo
classis loď
claudere zavírání
clypeus štít
coccum červec
coetus sejíti
cogitare uvážení

cognitio známost
cognoscere vědomo
colere robení, ctění
colligere sbírání
collis pahrbek
collum krk
columba holub
comburere hoření
comburere pálení
commovere klátění
complacere zalíbení, ráčení
comprimere sevření
comprimere úzko
concidere okrájení
concipere počíti
conculcare deptání
conculcare dupání
concupiscere žádostění
confidere spoléhání
confiteri přiznání
confringere tříštění, třískání
confugere útulno
confundere mísiti
congregare stažení, shromáždění
consecrare klato
consecrare zasvěcování
consenescere pokročení
consilium záměrno
consilium rada
consistere postavení
consociari spolčení
consolari utěšování
constituere poroučení
contemnere opovržení
contorquere onuto
contorquere kroucení
contra naproti
contrectare hmatání
contumelia tupení
contundere drcení
convenire sjednání
conventum shodno
conversio obrácení
convicium zlehčení, kletba
convocare svolání
coquere péci
coquere vaření
cor srdce
coram, ante podle
cornu roh
coronare věnčení
corram napřed, před
corvus havran
cranium lebka
cras zítra
creare stvoření
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credere věrohodno
crepusculum soumrak
cubare ležení
cubare uléhání
cubitum, ulna loket
culpa provinění
cum s
cupere chtivo
cupere přání
cupressus cypřiš
cur nač
cur proč
currere běžení
currus vůz, kára
currus vozba
custodire hlídání
custodire střežení
cutis kůže
dare na!
dare dáti
dare dání
debilis chatrný
decem deset
decus chlouba
decutere setřesení
deficere chatrno
deflectare uhýbání
delectari libo
delere zničiti
delere ničení, hubení
dens zub
deportare odvedení
deprimere sehnutí
derelinquere opuštění
descendere sestoupení
descenders sklesnutí
desertum step, poušť
desertum pusta
desinere zanechání
desinere přestání
desolatio pusto
deus bůh
Deus bůh
Deus Bůh
devorare hltání
dextra pravice
dicere říkání
dies den
diffundere rozšíření
digitus prst
diluvium potopa
diruere bourání
diruere rozkotání
discerpere sápání
discindere polcení
discutere rozražení

dispergere rozptýlení
disrumpere trhání
dissecare usekání
dissipare rozmetání
distinguere odlišení
ditescere bohatě
dividere dělení
dividere půlení
divinare věštění
docere učení
dolere bolestno
dolus klam
dominare ovládnouti
dominus pán
domus dům
dormire spaní
dorsum hřbet
draco drak
ducere přivádění
ducere vedení
dulcis sladko
duo dva
duo dvě
durus tvrdo
dux předák
ecce heč!
ecce aj, tu
ecclesia církev
edere jídlo
educere vyvádění
effugere unikání
effundere vylití
effundere vylévání
egenus potřebný
ego já
elegia žalozpěv
elevare zdvihání
eligere výborno, vyvolení
emere kupování
equus oř, kůň
equus kůň, komonstvo
eripere vyrvání, zproštění
errare mýlení
esse, fieri -nikání, býti
etiam také
evadere ubíhání, běženec
ex z
exaltare výskání
examinare přezkoušení
exarescere sucho
excelsum výsost, výšina
excidere tesání
exiguus skrovno
exire vycházení
existere někde jest
expandere rozprostírání
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