
CONSPECTUS GRAMMATICAE CAPITULI VI 

1. PRAEPOSITIONES (de loco)

Cum accusativo
ad – Iulius ad villam it.
ante – Medus ante ostium Lydiae est.
apud – Medus non est apud dominum.
circum – Circum Romam murus est.
inter–via longa est inter Romam et 
Capuam
per – Medus per ostium Lydiae intrat.
post – Davus post Iulium est. 
prope – Calella prope Pinedam est.

Cum ablativo
a/ab – Iulius ab Aemilia discedit.
           Iulius non venit a villa.
           Iulius a servis portatur.
           Medus ab amica vocatur.
in – Medus in via ambulat.
       Aemilia in atrio est.
procul a/ ab – Calella est procul a  
Roma / procul ab Argentina. 

2. QUAESTIONES DE LOCO

UBI habitat Lydia? Lydia habitat in Italiā / in oppidō / Romae / Tusculi (locativus - 
nomina oppidorum)
UNDE venit Iulius? Iulius venit ab oppidō / Tusculō / Romā (ablativus sine praep.)
QUO it Medus? Medus ad amicam suam / ad magnum oppidum / Romam / 
Tusculum (accusativus sine praep.)

3. QUAM (adiectivus) EST/SUNT? Quam longa est via Latina?

4. Comparatio - TAM (adiectivus) QUAM. 
      Tiberis non tam longus quam Nilus est.        

5. VERBUM IRE (praesens indicativi): Iulius it / Servi eunt.

6. ABLATIVUS INSTRUMENTI – Iulius Marcum baculo verberat.
                                                      Cornelius equo vehitur.
                                                      Iulius lectica vehitur.
                                                      Servi saccos umeris portant.

7. Cum verbo passivo, AGENS (homo) = a/ab + ablativus
Lydia a Medo amatur. Lydia ab amico suo amatur.

8. PRONOMEN RELATIVUM

Masculinum Femininum Neutrum

Nominativus singularis QUI QUAE QUOD

pluralis QUI QUAE QUAE

Accusativus singularis QUEM QUAM QUOD

pluralis QUOS QUAS QUAE

  
EXEMPLA: Sacci quos servi portant magni sunt. 
                   Servi qui lecticam portant fessi sunt.
                   Id quod Medus cantat a Lydia non auditur.

9. NAM = quia 
Cur Iulia plorat? Iulia plorat quia Marcus eam pulsat.
(Nulla quaestio) Iulia plorat nam Marcus eam pulsat.

10. ITAQUE 
Dominus servos malos verberat; itaque ii dominum timent.

11. AUTEM = sed
Medus est inimicus Davi. Sed Ursus amicus Medi est. =
                                         Ursus autem amicus Medi est. 

12. VERBUM ACTIVUM ET PASSIVUM
Servus saccum portat = Saccus a servo portatur. 

I coniugatio II coniug. III coniug. IV coniug.

Activum singularis amat videt vehit audit

pluralis amant vident vehunt audiunt

Passivum singularis amatur videtur vehitur auditur

pluralis amantur videntur vehuntur audiuntur




