
CONSPECTUS GRAMMATICAE CAPITULI X

1. VERBUM TEMPORALE POSSE (praes. ind.): pot-est/pos-sunt     Pastor ambulare potest. Homines ambulare possunt.

2. VERBUM TEMPORALE VELLE (praes. Ind.): vult / volunt     Iulia ludere vult. Pueri ludere volunt. 

3. VERBUM TEMPORALE NECESSE EST + dat.      Necesse est homini spirare. 

4.  PRONOMEN: nemo (=nullus homo)     Nemo numerare stellas caeli potest. 

5. CONIVNCTIONES
     Coiniunctio temporis: Cum homo spirat, animam in pulmonibus habet.

     Coiniunctiones causae: Quod (=nam)                                Homo ambulare potest, quod pedes habet.
                                         Enim (... enim = nam...) Pueri cum Iulia non ludunt, nidos enim quaerunt. = Pueri cum Iulia non ludunt, nam nidos quaerunt.

     Ergo – Quintus oculos aperit; ergo vivus est. 

6. VERBA TEMPORALIA. Infinitivus

I coniugatio II coniugatio III coniugatio IV coniugatio sum edo

Activus vocare vidēre ponere audire esse ēsse

Passivus vocari videri poni audiri - edi

Medus servum esse non vult. Nemo gemmas ēsse potest. Gemmae edi non possunt. 

7. ACCUSATIVUS + INFINITIVUS (cum verbis intelligendi)
Infinitivus activus: Puella canit. Pueri {puellam canere} audiunt. 
Infinitivus passivus: Quintus in lecto ponitur. Aemilia {Quintum in lecto poni} aspicit. 

8. VERBA TEMPORALIA tertiae coniugationis cum prima persona singularis praesentis indicativi -io, tertiam personam pluralis -iunt habent: capiunt, 
pariunt, faciunt (ego capio, pario, facio)
Quintus nidum capere non potest. Pueri pilam capiunt. Lupi in terra vestigia faciunt. 



9. TERTIA DECLINATIO

Vocabula quorum syllabae dissimiles sunt genetivum plurale in -um habent (ut pastor, -ris), praeter mons, -ntis, dens, -ntis, urbs, urbis, cet. 

Vocabula quorum syllabae similes sunt genetivum plurale in -ium habent (ut ovis, -is), praeter canis, -is. 

leo, -onis m.

SING. PLUR.

Nom. leo leones

Acc. leonem leones

Gen. leonis leonum

Dat. leoni leonibus

Abl. leone leonibus

vox, vocis f. 

SING. PLUR.

Nom. vox voces

Acc. vocem voces

Gen. vocis vocum

Dat. voci vocibus

Abl. voce vocibus

homo, -inis m. 

SING. PLUR.

Nom. homo homines

Acc. hominem homines

Gen. hominis hominum

Dat. homini hominibus

Abl. homine hominibus

flumen, -inis n. 

SING. PLUR.

Nom. flumen flumina

Acc. flumen flumina

Gen. fluminis fluminum

Dat. flumini fluminibus

Abl. flumine fluminibus

Mare et animal (et alia nomina neutra cum nominativo -e / -al / -ar et genetivo -aris / alis) hoc modo declinantur: 

animal, -is n. 

SING. PLUR.

Nom. animal animalia

Acc. animal animalia

Gen. animalis animalium

Dat. animali animalibus

Abl. animali animalibus

mare, -is n.

SING. PLUR.

Nom. mare maria

Acc. mare maria

Gen. maris marium

Dat. mari maribus

Abl. mari maribus


