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Översätt till svenska! 

 
caput, n. pluralis 

capita 

 manus f  natare  

capere 3  manere 2.  natus,-a,-um  

ferre  manare  locus 

 

 

ferrum  bellus,-a,-um  loqui perfekt 

particip locutus 

 

aura  bellum  aqua  

aurum  liber ,-a,-um  equus, equa  

auris f.  liber m.  aequus,-a,-um  

ventus  libra  sol, solis m.  

venire 

 

perf.part. ventus,- 

a,-um 

 annus m.  solidus  

anus m.  solere  

pluma, penna  (anus f.)  solus,-a,-um  

penis m.  vacuus,-a,-um  solum  

habere  vacca  terrere 2.  

habitare  mens, mentis f  terror  

portare  mensis m.  terra  

porta  mensa  par  

portus  feles  parare  

canis  felix  parere 2.  

canus  domare  parere 3.  

sperare  domus  partus m.  

spirare  placare  pars, partis f.  

spiritus  placere 2.  lux, lucis f.  

murus  sex  lucere 2,  

mus, muris m.  sexus, us m.  luxus  
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Översätt till latin! Ange gärna genus för substantiv och konjugation för verb! 
 

 huvud  hand  simma 

 ta  förbli, stanna 
kvar 

 född 

 bära  rinna, flyta  plats 

 järn  vacker  tala 

 vindfläkt  krig  vatten 

 guld  fri  häst 

 öra  bok  jämn, jämnlik 

 vind  pund  sol 

 komma  år  fast, stadig, 

solid 

 ring  bruka, vara 

van 

 fjäder  (gumma)  ensam 

 svans  tom  jord, mylla 

 ha  ko  skrämma 

 bo  sinne, själ  skräck 

 bära  månad  jord 

 port  bord  lik (som i ett 

par) 

 hamn  katt  bereda, skaffa, 

rusta /för/ 

 hund  lycklig  visa sig, lyda 

 silvergrå  tämja  föda 

 hoppas  hus, hem  födsel 

 andas  blidka, 

försona 

 del 

 ande  behaga, 

tilltala, anse 

lämpligt 

 ljus 

 mur, vägg  siffran 6  lysa 

 råtta  sex, kön  lyx 
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FACIT 
 

caput, n. pluralis 

capita 

huvud manus f hand natare simma 

capere 3 ta manere 2. förbli, stanna 
kvar 

natus,-a,-um född 

ferre bära manare rinna, flyta locus 

 

plats 

ferrum järn bellus,-a,-um vacker loqui perfekt 

particip locutus 

tala 

aura vindfläkt bellum krig aqua vatten 

aurum guld liber ,-a,-um fri equus, equa häst 

auris f. öra liber m. bok aequus,-a,-um jämn, jämnlik 

ventus vind libra pund sol, solis m. sol 

venire 

 

perf.part. ventus,- 

a,-um 

komma annus m. år solidus fast, stadig, 

solid 

 anus m. ring solere bruka, vara 

van 

pluma, penna fjäder (anus f.) (gumma) solus,-a,-um ensam 

penis m. svans vacuus,-a,-um tom solum jord, mylla 

habere ha vacca ko terrere 2. skrämma 

habitare bo mens, mentis f sinne, själ terror skräck 

portare bära mensis m. månad terra jord 

porta port mensa bord par lik (som i ett 

par) 

portus hamn feles katt parare bereda, skaffa, 

rusta /för/ 

canis hund felix lycklig parere 2. visa sig, lyda 

canus silvergrå domare tämja parere 3. föda 

sperare hoppas domus hus, hem partus m. födsel 

spirare andas placare blidka, 

försona 

pars, partis f. del 

spiritus ande placere 2. behaga, 

tilltala, anse 

lämpligt 

lux, lucis f. ljus 

murus mur, vägg sex siffran 6 lucere 2, lysa 

mus, muris m. råtta sexus, us m. sex, kön luxus lyx 

 
 
 


