Appell Förlag

Latinsk grammatik. Övningar. 

Kasusformer – substantiv s. 1

Kasusformer – substantiv
Hänvisningar inom parentes ges till paragrafer i grammatikboken.
Förkortningar: mask. = maskulinum; fem. = femininum; neutr. = neutrum

A – E) Identifiera formerna nedan i fråga om kasus och numerus. Vissa former kan vara
mer än ett kasus.
A) Första deklinationen (3.3)
Former av terra (fem.) ’land’
1. terram
2. terrarum
3. terrae
4. terris
5. terras
B) Andra deklinationen (3.5)
Former av servus (mask.) ’slav’
1. servis
2. servos
3. servo
4. servi
5. servum
Former av bellum (neutr.) ’krig’
6. bellum
7. bella
8. bellis
9. bellorum
10. bello
C) Tredje deklinationen
Konsonantstammar (3.8)
Former av lex [stam: leg-] (fem.) ’lag’
1. legum
2. legem
3. legibus
4. leges
5. lege
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i-stammar (3.10)
Former av animal (neutr.) ’djur’
6. animalis
7. animali
8. animalia
9. animalium
10. animalibus
D) Fjärde deklinationen (3.12)
Former av sensus (mask.) ’sinne’
1. sensibus
2. sensus
3. sensu
4. sensuum
5. sensum
E) Femte deklinationen (3.13)
Former av dies (mask.) ’dag’
1. diem
2. dierum
3. die
4. diebus
5. diei

F) Tredje deklinationen: genitiv plural på -um eller -ium?
Har följande substantiv genitiv plural på -um eller -ium? Efter uppslagsformen ges formen
i genitiv singular.
1. pons, pont-is (mask.) ’bro’ (3.11)
2. dux, duc-is (mask.) ’ledare, anförare’ (3.8)
3. vectigal, vectigal-is (neutr.) ’skatt’ (3.10)
4. calcar, calcar-is (neutr.) ’sporre’ (3.10)
5. classis, class-is (fem.) ’flotta, klass’ (3.11)
6. lex, leg-is (fem.) ’lag’ (3.8)
7. nox, noct-is (fem.) ’natt’ (3.11)
8. nomen, nomin-is (neutr.) ’namn’ (3.8)
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FACIT
A) Första deklinationen
1. ackusativ singular
2. genitiv plural
3. genitiv och dativ singular; nominativ plural
4. dativ och ablativ plural
5. ackusativ plural
B) Andra deklinationen
Former av servus:
1 .dativ och ablativ plural
2. ackusativ plural
3. dativ och ablativ singular
4. genitiv singular; nominativ plural
5. ackusativ singular
Former av bellum:
6. nominativ och ackusativ singular
7. nominativ och ackusativ plural
8. dativ och ablativ plural
9. genitiv plural
10. dativ och ablativ singular
C) Tredje deklinationen
Former av lex:
1. genitiv plural
2. ackusativ singular
3. dativ och ablativ plural
4. nominativ och ackusativ plural
5. ablativ singular
Former av animal:
6. genitiv singular
7. dativ och ablativ singular
8. nominativ och ackusativ plural
9. genitiv plural
10. dativ och ablativ plural
D) Fjärde deklinationen
1. dativ och ablativ plural
2. nominativ och genitiv singular; nominativ och ackusativ plural
3. ablativ singular
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4. genitiv plural
5. ackusativ singular
E) Femte deklinationen
1. ackusativ singular
2. genitiv plural
3. ablativ singular
4. dativ och ablativ plural
5. genitiv och dativ singular
F) Tredje deklinationen: genitiv plural på -um eller -ium?
1. -ium (pontium)
2. -um (ducum)
3. -ium (vectigalium)
4. -ium (calcarium)
5. -ium (classium)
6. -um (legum)
7. -ium (noctium)
8. -um (nominum)
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