Appell Förlag

Latinsk grammatik. Övningar. 

Finita verbformer (regelbundna verb) – konjunktiv aktivum och passivum

Finita verbformer (regelbundna verb) – konjunktiv aktivum och passivum
Hänvisningar ges till paragrafer i grammatikboken.
Läs först 6.1-6.7. Notera att futurum inte förekommer i konjunktiv.
A) KONJUNKTIV AKTIVUM
I övningarna i denna del förekommer följande verb:
labōro, laborāvi, laborātum 1 arbeta
video, vidi, visum 2 se
dico, dixi, dictum 3 säga
sentio, sensi, sensum 4 märka
1. Presenssystemet: presens och imperfekt (6.9, 6.12)
Identifiera följande verbformer i fråga om tempus (presens, imperfekt) och person.
Översätt formerna till svenska.
Exempel: laborares > imperfekt, 2:a person singular = du arbetade (skulle arbeta)
a) laboraret
b) laboret
c) laboremus

d) videretis
e) videas
f) viderem

g) dicant
h) diceremus
i) dicam

j) sentires
k) sentiatis
l) sentirent

2. Perfektsystemet: perfekt och pluskvamperfekt (6.9, 6.14)
Identifiera följande verbformer i fråga om tempus (perfekt, pluskvamperfekt) och person.
Översätt formerna till svenska. Perfekt kan översättas med perfekt.
Exempel: laboravissemus > pluskvamperfekt, 1:a person plural = vi hade (skulle ha) arbetat
a) laboravissem
b) laboraverim
c) laboraveritis

d) vidissent
e) vidissemus
f) viderimus

g) dixeris
h) dixissetis
i) dixerit

j) senserint
k) sensisses
l) sensisset

B) KONJUNKTIV PASSIVUM
I övningarna i denna del förekommer följande verb:
laudo, laudāvi, laudātum 1 prisa
terreo, terrui, territum 2 förskräcka
mitto, misi, missum 3 skicka
punio, punīvi, punītum 4 straffa
1. Presenssystemet: presens och imperfekt (6.9, 6.13)
Identifiera följande verbformer i fråga om tempus (presens, imperfekt) och person.
Översätt formerna till svenska.
Exempel: laudaremur > imperfekt, 1:a person plural = vi prisades (skulle prisas)
a) laudaretur
b) laudetur
c) laudentur

d) terrereris
e) terrear
f) terreremur

g) mittamur
h) mitteremini
i) mittaris

j) puniamini
k) punirentur
l) punirer
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2. Perfektsystemet: perfekt och pluskvamperfekt (6.9, 6.15)
Identifiera följande verbformer i fråga om tempus (perfekt, pluskvamperfekt)
och person. Översätt formerna till svenska. Perfekt kan översättas med perfekt.
Exempel: laudatus essem > pluskvamperfekt, 1:a person singular = jag hade (skulle ha) prisats
a) laudata sim
b) laudatae sitis
c) laudatae essemus

d) territa sit
g) missus essem
e) territae essetis h) missus sis
f) territae sint
i) missus esses

j) punitus esset
k) puniti essent
l) puniti simus

C) KONJUNKTIV: DEPONENS
Läs 6.33.
I övningarna i denna del förekommer följande verb:
hortor, hortātus sum 1 uppmuntra
polliceor, pollicitus sum 2 lova
sequor, secūtus sum 3 följa
experior, expertus sum 4 pröva
1. Presenssystemet: presens och imperfekt (6.36; jfr 6.9)
Identifiera följande verbformer i fråga om tempus (presens, imperfekt) och person.
Översätt formerna till svenska.
Exempel: hortaremur > imperfekt, 1:a person plural = vi uppmuntrade (skulle uppmuntra)
a) hortarer
b) hortemur
c) hortaremini

d) pollicear
e) pollicereris
f) polliceamini

g) sequantur
h) sequaris
i) sequeretur

j) experiremur
k) experiatur
l) experirentur

2. Perfektsystemet: perfekt och pluskvamperfekt (6.36; jfr 6.9)
Identifiera följande verbformer i fråga om tempus (perfekt, pluskvamperfekt)
och person. Översätt formerna till svenska. Perfekt kan översättas med perfekt.
Exempel: hortatus essem > pluskvamperfekt, 1:a person singular = jag hade (skulle ha) uppmuntrat
a) hortati sitis
b) hortati essemus
c) hortati sint

d) pollicitus sit
e) pollicitus essem
f) polliciti simus

g) secuta sis
h) secuta esses
i) secutae essetis

j) experta esset
k) expertae essent
l) experta sim
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FACIT
pers. = person; sing. = singular; plur. = plural
A 1 a) imperfekt, 3:e pers. sing. = han/hon arbetade (skulle arbeta)
b) presens, 3:e pers. sing. = han/hon må (bör) arbeta
c) presens, 1:a pers. plur. = vi må (bör) arbeta
d) imperfekt, 2:a pers. plur. = ni såg (skulle se)
e) presens, 2:a pers. sing. = du må (bör) se
f) imperfekt, 1:a pers. sing. = jag såg (skulle se)
g) presens, 3:e pers. plur. = de må (bör) säga
h) imperfekt, 1:a pers. plur. = vi sade (skulle säga)
i) presens, 1:a pers. sing. = jag må (bör) säga
j) imperfekt, 2:a pers. sing. = du märkte (skulle märka)
k) presens, 2:a pers. plur. = ni må (bör) märka
l) imperfekt, 3:e pers. plur. = de märkte (skulle märka)

A 2 a) pluskvamperfekt, 1:a pers. sing. = jag hade (skulle ha) arbetat
b) perfekt, 1:a pers. sing. = jag har arbetat
c) perfekt, 2:a pers. plur. = ni har arbetat
d) pluskvamperfekt, 3:e pers. plur. = de hade (skulle ha) sett
e) pluskvamperfekt, 1:a pers. plur. = vi hade (skulle ha) sett
f) perfekt, 1:a pers. plur. = vi har sett
g) perfekt, 2:a pers. sing. = du har sagt
h) pluskvamperfekt, 2:a pers. plur. = ni hade (skulle ha) sagt
i) perfekt, 3:e pers. sing. = han/hon har sagt
j) perfekt, 3:e pers. plur. = de har märkt
k) pluskvamperfekt, 2:a pers. sing. = du hade (skulle ha) märkt
l) pluskvamperfekt, 3:e pers. sing. = han/hon hade (skulle ha) märkt

B 1 a) imperfekt, 3:e pers. sing. = han/hon prisades (skulle prisas)
b) presens, 3:e pers. sing. = han/hon må (bör) prisas
c) presens, 3:e pers. plur. = de må (bör) prisas
d) imperfekt, 2:a pers. sing. = du förskräcktes (skulle förskräckas)
e) presens, 1:a pers. sing. = jag må (bör) förskräckas
f) imperfekt, 1:a pers. plur. = vi förskräcktes (skulle förskräckas)
g) presens, 1:a pers. plur. = vi må (bör) skickas
h) imperfekt, 2:a pers. plur. = ni skickades (skulle skickas)
i) presens, 2:a pers. sing. = du må (bör) skickas
j) presens, 2:a pers. plur. = ni må (bör) straffas
k) imperfekt, 3:e pers. plur. = de straffades (skulle straffas)
l) imperfekt, 1:a pers. sing. = jag straffades (skulle straffas)
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B 2 a) perfekt, 1:a pers. sing. = jag har prisats
b) perfekt, 2:a pers. plur. = ni har prisats
c) pluskvamperfekt, 1:a pers. plur. = vi hade (skulle ha) prisats
d) perfekt, 3:e pers. sing. = hon har förskräckts
e) pluskvamperfekt, 2:a pers. plur. = ni hade (skulle ha) förskräckts
f) perfekt, 3:e pers. plur. = de har förskräckts
g) pluskvamperfekt, 1:a pers. sing. = jag hade (skulle ha) skickats
h) perfekt, 2:a pers. sing. = du har skickats
i) pluskvamperfekt, 2:a pers. sing. = du hade (skulle ha) skickats
j) pluskvamperfekt, 3:e pers. sing. = han hade (skulle ha) straffats
k) pluskvamperfekt, 3:e pers. plur. = de hade (skulle ha) straffats
l) perfekt, 1:a pers. plur. = vi har straffats

C 1 a) imperfekt, 1:a pers. sing. = jag uppmuntrade (skulle uppmuntra)
b) presens, 1:a pers. plur. = vi må (bör) uppmuntra
c) imperfekt, 2:a pers. plur. = ni uppmuntrade (skulle uppmuntra)
d) presens, 1:a pers. sing. = jag må (bör) lova
e) imperfekt, 2:a pers. sing. = du lovade (skulle lova)
f) presens, 2:a pers. plur. = ni må (bör) lova
g) presens, 3:e pers. plur. = de må (bör) följa
h) presens, 2:a pers. sing. = du må (bör) följa
i) imperfekt, 3:e pers. sing. = han/hon följde (skulle följa)
j) imperfekt, 1:a pers. plur. = vi prövade (skulle pröva)
k) presens, 3:e pers. sing. = han/hon må (bör) pröva
l) imperfekt, 3:e pers. plur. = de prövade (skulle pröva)

C 2 a) perfekt, 2:a pers. plur. = ni har uppmuntrat
b) pluskvamperfekt, 1:a pers. plur. = vi hade (skulle ha) uppmuntrat
c) perfekt, 3:e pers. plur. = de har uppmuntrat
d) perfekt, 3:e pers. sing. = han har lovat
e) pluskvamperfekt, 1:a pers. sing. = jag hade (skulle ha) lovat
f) perfekt, 1:a pers. plur. = vi har lovat
g) perfekt, 2:a pers. sing. = du har följt
h) pluskvamperfekt, 2:a pers. sing. = du hade (skulle ha) följt
i) pluskvamperfekt, 2:a pers. plur. = ni hade (skulle ha) följt
j) pluskvamperfekt, 3:e pers. sing. = hon hade (skulle ha) prövat
k) pluskvamperfekt, 3:e pers. plur. = de hade (skulle ha) prövat
l) perfekt, 1:a pers. sing. = jag har prövat

s. 4

