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GRAMMATISK LATINSK TERMINOLOGI 
Frågor och arbetsuppgifter. 
 

Eva Tidner 2018 
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Vad betyder följande latinska termer: numerus, genus och kasus? 

2. Förklara etymologin till kasustermerna nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, ablativ, instrumentalis, lokativ 

och vokativ! 

3. Vad uttrycker suffixet –ivus? 

4. Varför heter det singularis men pluralis? 

5. Vad är en postposition? 

6. Vad är en infinit verbform, förklara ordets etymologi och ge exempel! 

7. Vad betyder verbstammen –iect i termena subjekt, objekt, adjektiv och interjektion? Översätt dessa termer! 

8. Vilka latinska verb ligger till grund för följande grammatiska termer: preteritum, infinitiv, imperfekt, 

indirekt, dativ, preposition, progressiv, vokativ, relativ, konjunktion, gerundivum, futurum, transitiv, 

ablativ? 

9. Vad är motsatsen till följande grammatiska termer: progressiv, aktiv, direkt, assimilation, disjunktiv, 

transitiv, finit, preposition? 

10. Förklara termen particip! 

11. Förklara vad termerna genitiv, preposition, adverb och ablativ betydde från början och hur de utvidgat sina 

användningsområden! 

12. Vilket ord i grupperna nedan hör inte ihop med de övriga orden i gruppen? 
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13.  Kombinera de grammatiska termerna till vänster med rätt översättning till höger! 

1. possessiv a) beskrivande 

2. determinativ b) bestämmande  

3. demonstrativ c) böjande tillbaka  

4. interrogativ d) börjande bli  

5. adversativ e) delnings- 

6. disjunktiv f) fortskridande 

7. kopulativ g) frågande  

8. koncessiv h) följande  

9. konsekutiv i) förklarande  

10. deskriptiv j) ihopbindande 

11. konklusiv k) inträdande 

12. explikativ l) isärskiljande 

13. relativ m) medgivande  

14. reflexiv n) ofta förekommande 

15. reciprok o) slutledande 

16. deliberativ p) strömmande fram och tillbaka 

17. inkoativ q) tillbakabärande 

18. iterativ r) tillbakagående 

19. frekventativ s) upprepande 

20. durativ t) uppvisande 

21. progressiv u) varande 

22. ingressiv v) vändande emot 

23. regressiv x) ägande 

24. partitiv y) övervägande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


