Krajšave
abl. ablativ
agl. angleški/angleško
akad. akadski/akadsko
arab. arabski/arabsko
aram. aramejski/aramejsko
avar. avarski/avarsko
av.
avestijski/avestijsko
avstr. avstrijski/avstrijsko
bav. bavarski/bavarsko
ben. beneški/beneško
bl.
blaženi
cit.
citatni
clat. cerkvenolatinski/cerkvenolatinsko
cslovan.
cerkvenoslovanski/cerkvenoslovansko
češ. češki/češko
člen. členek
daj. dajalnik
dalm. dalmatinski/dalmatinsko
del. pretekli tvorni deležnik
delež. deležje
dol. določna oblika
dolenj. dolenjski/dolenjsko
dov. dovršnik
dv.
dvojina
dvovid.
dvovidski glagol
ed.
ednina
egip. egipčanski/egipčansko, egiptovski/egiptovsko
frc.
francoski/francosko
furl. furlanski/furlansko
germ. germanski/germansko
gor. gorenjski/gorenjsko
goriš. goriški/goriško
got. gotski/gotsko
gr.
grški/grško
hamit. hamitski/hamitsko
hebr. hebrejski/hebrejsko
hrv. hrvaški/hrvaško
idr.
in drugi
im.
imenovalnik
ipd. in podobno
istr. istrski/istrsko
it.
italijanski/italijansko
kelt. keltski/keltsko
klas. klasični/klasično

kor. koroški/koroško
kraš. kraški/kraško
lat.
latinski/latinsko
m
moški (spol)
madž. madžarski/madžarsko
manj. manjšalnica
mdr. med drugim
medm. medmet
mest. mestnik
mn. množina
namen. namenilnik
ned. nedoločna oblika
nedol. nedoločnik
nedov. nedovršnik
nem. nemški/nemško
nepreg.
nepregiben/pregiben z ničtimi končnicami
ngr. novogrški/novogrško
niz. nizozemski/nizozemsko
nlat. novolatinski/novolatinsko
notr. notranjski/notranjsko
npr. na primer
or.
orodnik
oz.
oziroma
perz. perzijski/perzijsko
pgerm. pragermanski/pragermansko
pkm. prekmurski/prekmursko
po Kr. po Kristusovem rojstvu
polj. poljski/poljsko
port. portugalski/portugalsko
poznolat.
poznolatinski/poznolatinsko
predl. predlog
pr. Kr. pred Kristusovim rojstvom
presež. presežnik
pribl. približno
prid. pridevnik
prih. prihodnjik
pril. prilastek
prim. primerjaj
primer. primernik
prisl. prislov
provan.
provansalski/provansalsko
pslovan.
praslovanski/praslovansko
rod. rodilnik
roj.
rojen(a)
rom. romanski/romansko
romun. romunski/romunsko
rus. ruski/rusko

s
srednji (spol)
s.
na naslednji strani
sed. sedanjik
semit. semitski/semitsko
sloven. slovenski/slovensko/slovenščina
slovan. slovanski/slovansko
SP
Sveto pismo (krajšave posameznih knjig so povzete po Slovenskem standardnem
prevodu)
srb. srbski/srbsko
srgr. srednjegrški/srednjegrško
srlat. srednjeveškolatinski/srednjeveškolatinsko
srniz. srednjenizozemski/srednjenizozemsko
srperz. srednjeperzijski/srednjeperzijsko
srvnem.
srednjevisokonemški/srednjevisokonemško
ss.
na naslednjih straneh
stagl. staroangleški/staroangleško
star. starejše
stbav. starobavarski/starobavarsko
stcslovan.
starocerkvenoslovanski/starocerkvenoslovansko
stčeš. staročeški/staročeško
stfrank.
starofrankovski/starofrankovsko
stfrc. starofrancoski/starofrancosko
stind. staroindijski/staroindijsko
stol. stoletje
stperz. staroperzijski/staroperzijsko
stvnem.
starovisokonemški/starovisokonemško
sv.
sveti
špan. španski/špansko
štaj. štajerski/štajersko
štev. števnik
švic. švicarski/švicarsko
tatar. tatarski/tatarsko
tj.
to je
tož. tožilnik
turš. turški/turško
V
Vulgata
valiž. valižanski/valižansko
vel. velelnik
vez. veznik
vzhslovan.
vzhodnoslovanski/vzhodnoslovansko
vzhštaj.
vzhodnoštajerski/vzhodnoštajersko
zaim. zaimek
zv.
zvalnik
ž
ženski (spol)
ži.
živo

Simboli
<
>
←
→

nastalo v rednem jezikovnem razvoju iz
se razvije v rednem jezikovnem razvoju v
prevzeto iz
glej

