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GRAMMATIKSKRIVNING
Ruben Wive
____________________________________________________________________________________

Nomen tibi est………………………………………………………………………………….

Summa

/ 88

Gradus

Feliciter!
I. Följande former finns på två ställen inom böjningen av respektive ord. Vilka kasus och
numerus är det? (vokativ räknas ej.) (10 p)
a)
b)
c)
d)
e)

mari
hostibus
corpora
censura
servi

II. På tre ställen heter ordet censurae. Vilka? (3 p)

III. På fyra ställen hittar vi formen sensus. Vilka? (4 p)

IV. Beatus, a, um och felix,icis är synonymer (=lycklig). Skriv motsvarande böjningsformer
av felix bredvid formerna av beatus! (Obs. möjlighet till dubbelformer) (6 p)
a) beato

d) beatum

b) beatis

e) beatorum

c) beatarum

f) beate

V. Civis nobilis (=en ädel medborgare). Sätt detta uttryck i: (6 p)
a) gen. sing.
b) ack. plur.
c) gen. plur.

VI. Magistratus caecus (=en blind ämbetsman). Sätt detta uttryck i: (8 p)
a) gen. plur.
b) ack. plur.
c) gen. sing.
d) nom. plur.

VII. Skriv dessa singulara uttryck i motsvarande kasus i pluralis: (22 p)
a) hac villa
b) illius amici
c) hoc Romano
d) istud tectum
e) huic deae
f)

hoc templum

g) haec puella
h) eum pastorem
i)

ea regione

j)

istam insulam

k) ipsius filiae

VIII. Vad heter esse i följande former? (5 p)
a) perfekt inf.
b) 1:a pers., plur., pluskv., ind., akt.
c) 2:a pers., sing., pres., konj., akt.
d) 2:a pers., sing., pres., ind., akt.
e) imperativ sing.

IX. Av verbet venire finns två former veni. Vilka? (2 p)

X. Vad heter: (10 p)
a) inclinare i 2:a pers., plur., pres., konj., akt.
b) dolere i 2:a pers., plur., pluskv., konj., akt.
c) existimare i imperativ sing.
d) censere i perfekt infinitiv
e) venire i 2:a pers., plur., perf., ind., akt.
f) movere i 1:a pers., plur., imperf., konj., akt.
g) nutrire i 3: pers., plur., pres., konj., akt.
h) necare i 2: pers., sing., perf., ind., akt.
i) monere i 1:a pers., sing., pres., ind., pass.
j) audire i 3:e pers., plur., pres., ind., akt.

XI. Vilka genus har följande ord? (Tänk på ändelserna!) (3 p)
a) nobilitas, tatis
b) agmen, inis
c) natio, onis

XII. Fyll i det ord som fattas! (Tänk på kasus, genus och numerus!) (3 p)
a) Sociorum
b)
c) Exercitus

magna sunt. Bundsförvanternas kärntrupper är stora.
magistratuum commovit. Han påverkade ämbetsmännens känslor.
non sustinebat. Krigshären uthärdade inte anfallet.

XIII. Ange vilken ändelse följande substantiv har i gen. plur., –um eller –ium! (6 p)
a) hostis, is

b) corpus, oris

c) mare, is

d) lumen, inis

e) pars, partis

f) regio, onis

