
CONSPECTUS GRAMMATICAE CAPITULI VIII

1. VERBA TEMPORALIA ADVENIRE = ad-venire  et ABIRE = ab-ire 
(praes. ind.):

    Iulius ad villam advenit. Servi ad villam adveniunt.
    Iulia ab Aemilia abit. Pueri ab Iulio abeunt.

2. VERBA TEMPORALIA ACCIPERE et ASPICERE 

Praesens indicativus Imperativus

III pers. sing. accipit, aspicit accipe, aspice

III pers. pl. accipiunt, aspiciunt accipite, aspicite

3. ABLATIVUS PRETII
    Quot nummis constat anulus? Id viginti nummis constat.
    Medus anulum nonaginta sestertiis emit.
    Quanto pretio Albinus anulos gemmatos vendit?

4. TANTUS = TAM MAGNUS
     Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

5. QUANTUS? = QUAM MAGNUS?
    Quantum pretium anuli est? 
    Quanta gemma in anulo est?

6. TANTUS ... QUANTUS = TAM MAGNUS ... QUAM
    Haec gemma tanta est quanta illa. = 
    Haec gemma tam magna est quam illa

7. PRONOMINA - ADIECTIVA

SING. Masc. Fem. Neut.

Nom. hic haec hoc

Acc. hunc hanc hoc

Gen. huius huius huius

Dat. huic huic huic

Abl. hoc hac hoc

PLUR. Masc Fem. Neutr.

Nom. hi hae haec

Acc. hos has haec

Gen. horum harum horum

Dat. his his his

Abl. his his his

SING. Masc. Fem. Neut.

Nom. is ea id

Acc. eum eam id

Gen. eius eius eius

Dat. ei ei ei

Abl. eo ea eo

PLUR. Masc. Fem. Neutr.

Nom. ii eae ea

Acc. eos eas ea

Gen. eorum earum eorum

Dat. iis /eis iis /eis iis /eis

Abl. iis /eis iis /eis iis /eis

SING. Masc. Fem. Neut.

Nom. ille illa illud

Acc. illum illam illud

Gen. illius illius illius

Dat. illi illi illi

Abl. illo illa illo

PLUR. Masc. Fem. Neutr.

Nom. illi illae illa

Acc. illos illas illa

Gen. illorum illarum illorum

Dat. illis illis illis

Abl. illis illis illis



8. PRONOMEN RELATIVUM / PRONOMEN – ADIECTIVUM NTERROGATIVUM

SINGULARIS Masculinum Femininum Neutrum 

Nominativus qui / quis * quae quod / quid **

Accusativus quem quam quod / quid **

Genetivus cuius cuius cuius

Dativus cui cui cui

Ablativus quo qua quo

PLURALIS Masculinum Femininum Neutrum 

Nominativus qui quae quae

Accusativus quos quas quae

Genetivus quorum quarum quorum

Dativus quibus quibus quibus

Ablativus quibus quibus quibus

* Servus qui pecuniam Iulii habet Medus est. (pronomen relativum)             EXEMPLA: 
  Qui servus habet pecuniam Iulii? (adiectivum interrogativum)                         Puella quam Medus amat Romae habitat.
  Quis habet pecuniam Iulii? (pronomen interrogativum)                                    Femina cui Iulius osculum dat Aemilia est.
                                                                                                                                         Quid Medus Albino emit? Anulum gemmatum is ei emit.
                                                                                                                            Cuius pecunia inest in sacculo Medi? Iulii.
** Tusculum est oppidum quod propter villam est. (pronomen relativum)          Villa in qua Iulia habitat magna est.
    Quod oppidum propter villam est? (adiectivum interrogativum)                    Quae ancillae apud Aemiliam sunt? Syra et Delia.
    Quid inest in sacco Leandri? (pronomen interrogativum)                               Ancillae quarum domina Aemilia est in villa Iulii habitant.


