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afrikan. afrikansko
ags.   anglosaško
akad.  akadsko
alb.   albansko
amer. ameriško 
angl.  angleško
aor.   aorist
arab.  arabsko
aram.  aramejsko
arm.  armensko
asir.  asirsko
av.   avestijsko
avar.  avarsko
avstr.  avstrijsko
balk.  balkansko
balt.  baltsko
baltoslov.  baltoslovansko
bask.  baskovsko
bav.   bavarsko
belorus.  belorusko
ben.  beneško
bolg.  bolgarsko
clat.  cerkvenolatinsko
cslovan.  cerkvenoslovansko
čak.  čakavsko
češ.   češko 
člen. členek
črnogor.  črnogorsko
daj.   dajalnik
dan.  dansko
delež.  deležnik
dluž.  dolnjelužiško
dov.  dovršno
dv.   dvojina
ed.   ednina
egip.  egipčansko

ekspr.  ekspresivno
eol.   eolsko
eskim.  eskimsko
est.   estonsko
evr.   evropski
fin.   finsko
frc.   francosko
frig.  frigijsko
friz.  frizijsko
furl.  furlansko
gal.   galsko
galorom.  galoromansko
germ. germansko
gluž.  gornjelužiško
got.   gotsko
gr.   starogrško
hebr.  hebrejsko
het.   hetitsko
hrv.   hrvaško
ide.   (pra)indoevropsko
idr.   in drugo
ilir.   ilirsko
im.   imenovalnik
impf.  imperfekt
indonez.  indonezijsko
ir.   irsko
iran.  iransko
isl.   islandsko
it.   italijansko
jap.   japonsko
javan.  javansko
jfrc.  južnofrancosko
jid.   jidiš
jnem.  južnonemško
jon.   jonsko
jslov.  južnoslovansko
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kajk.  kajkavsko
kašub.  kašubsko
kelt.  keltsko
kit.   kitajsko
klas.  klasično
knjiž.  knjižno
kopt.  koptsko
kor.   koroško
korn.  kornijsko
kraš.  kraško
langob.  langobardsko
lap.   laponsko
lat.   latinsko
let.   letonsko (latvijsko)
lit.   litovsko
m   moški spol
madž.  madžarsko
mak.  makedonsko
medm.  medmet
mest.  mestnik
mn.   množina
mordvin.  mordvinsko
nar.   narečno
nedol.  nedoločnik
nedov.  nedovršno
nem.  nemško
ngr.   novogrško
nhebr.  novohebrejsko
niz.   nizozemsko
norv.  norveško
novolat.  novolatinsko
novoperz.  novoperzijsko
or.   orodnik
oset.  osetsko
osk.  oskijsko
osman.  osmansko
perf.  perfekt
perz.  perzijsko
pgerm.  pragermansko
pog.  pogovorno
polab.  polabsko
polj.  poljsko
pom.  pomorjansko
port.  portugalsko
povdk. povedkovnik

poznolat.  poznolatinsko
predl.  predlog
presež.  presežnik
pret.  preteklik
prid.  pridevnik
prim. primerjaj
primer.  primernik
prisl.  prislov
provan.  provansalsko
pslovan.  praslovansko
rod.   rodilnik
rom.  romansko
romun.  romunsko
rus.   rusko
s   srednji spol
s.   na naslednji strani
samojed.  samojedsko
sed.   sedanjik
semit.  semitsko
sevit.  severnoitalijansko
sevslov.  severnoslovansko
slovan.  slovansko
slovaš.  slovaško
sloven.  slovensko
slovin.  slovinsko
sogd.  sogdijsko
spnem.  spodnjenemško 
srangl. srednjeangleško
srbret.   srednjebretonsko
srb.   srbsko
srfrc.  srednjefrancosko
srgr.  srednjegrško
srir.   srednjeirsko
srlat.  srednjeveškolatinsko
srniz.  srednjenizozemsko
srperz.  srednjeperzijsko
srrus.  srednjerusko
srspnem.  srednjespodnjenemško
srvaliž.  srednjevaližansko
srvnem.  srednjevisokonemško
ss.   na naslednjih straneh
star.  starejše
stbav.  starobavarsko
stcslovan.  starocerkvenoslovansko
stfrank.  starofrankovsko
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stfrc.  starofrancosko
stind.  staroindijsko
stir.   staroirsko
stkitaj.  starokitajsko
stlat.  starolatinsko
stlit.  starolitovsko
stmadž.  staromadžarsko
stnord.  staronordijsko
stol.  stoletje
stpolj.  staropoljsko
stperz.  staroperzijsko
stprovan.  staroprovansalsko
stprus.  staroprusko
strus.  starorusko
stsaš.  starosaško
stsrb.  starosrbsko
stšpan.  starošpansko
stšved.  starošvedsko
stturš.  staroturško
stvnem.  starovisokonemško
sumer.  sumersko
škot.  škotsko
špan.  špansko
štaj.  štajersko
štev.  števnik
šved.  švedsko
švic.  švicarsko

tamil.  tamilsko
tatar.  tatarsko
tibet.  tibetansko
tirol.  tirolsko
tož.   tožilnik
trač.  tračansko
trp.   trpnik, trpni
trž.   tržaško
turš.  turško
tvor.  tvornik, tvorni
ukr.   ukrajinsko
umbr.  umbrijsko
valiž.  valižansko
valon.  valonsko
venet.  venetsko
vez.  veznik
vlat.  vulgarnolatinsko
vulg.  vulgarno
vzh.  vzhodno
vzhslov.  vzhodnoslovansko
zah.  zahodno
zahevr.  zahodnoevropsko
zahgerm.  zahodnogermansko
zahslov.  zahodnoslovansko
zaim.  zaimek
ž   ženski spol 

Razlaga znamenj

*  beseda, njen del ali pomen ni izpričan(a), temveč rekonstruiran(a) s primerjalnojeziko-
slovno metodo

<  se je v rednem jezikovnem razvoju razvilo iz
>  se je v rednem jezikovnem razvoju razvilo v
=  uvaja v latinski prevedek
/  (če ni poševni oklepaj) ali
[ ]  zapis izgovarjave je med oglatima oklepajema
-  morfemska meja v medglasju; na koncu jezikovne enote kaže, da pred znamenjem ni cela 

beseda, temveč njen koren ali osnova 

Razlaga krovnih simbolov 
C  kateri koli soglasnik
H  kateri koli ide. laringal (tj. h1, h2 ali h3)
V  kateri koli samoglasnik 


