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РОЗДІЛ XII                                Р 
  
 
 

§ 34. PLUSQUAPERFECTUM INDICATIVI ACTIVI 
 
Plusquamperfectum indicativi activi відповідає давноминулому часу 

дiйсного способу активного стану. 
Plusquamperfectum позначає дiю, яка вiдбулася ранiше за iншу 

минулу дiю. Вiн утворюється додаванням до основи перфекта суфiкса       
-era- та особових закiнчень. Наприклад: 

            Sing.    Plur. 
  1 accusav-era-m  accusav-era-mus 
  2 accusav-era-s  accusav-era-tis 
  3 accusav-era-t  accusav-era-nt 
  (вiн звинуватив раніше) 
 
 
 

§ 35. FUTURUM II INDICATIVI ACTIVI 
 
Futurum II indicativi activi відповідає майбутньому часу доконаного 

виду дiйсного способу активного стану. 
Futurum II позначає дiю, яка вiдбулася ранiше за іншу майбутню 

дiю. Вiн утворюється додаванням до основи перфекта суфiкса -er- у 
першiй особi однини та суфiкса -eri- у всiх iнших особах і особових 
закiнчень. Наприклад: 

         Sing.    Plur. 
  1 accusav-er-o  accusav-eri-mus 
  2 accusav-eri-s  accusav-eri-tis 
  3 accusav-eri-t  accusav-eri-nt 
  (він звинуватить раніше) 
 
 

 
§ 36 .PLUSQUAMPERFECTUM INDICATIVI PASSIVI 
 
Plusquamperfectum indicativi passivi – давноминулий час дiйсного 

способу пасивного стану – утворюється шляхом поєднання 
дiєприкметника минулого часу пасивного стану з формами дiєcлова esse 
у imperfectum, наприклад: 
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              Sing.        Plur. 
1 accusatus, a, um  eram  accusati, ae, a  eramus 
2 accusatus, a, um  eras  accusati, ae, a  eratis 
3 accusatus, a, um  erat  accusati, ae, a  erant 
(вiн був звинувачений ранiше) 
 
 
 

§ 37. FUTURUM II INDICATIVI PASSIVI 
 
Futurum II indicativi passivi – майбутнiй час доконаного виду 

дiйсного способу пасивного стану – утворюється шляхом поєднання 
дiєприкметника минулого часу пасивного стану з формами дiєcлова esse 
у futurum I, наприклад: 

Sing.     Plur. 
1 accusatus, a, um  ero  accusati, ae, a  erimus 
2 accusatus, a, um  eris  accusati, ae, a  eritis 
3 accusatus, a, um  erit  accusati, ae, a  erunt 
(вiн буде звинувачений ранiше) 
 
 
 

ВПРАВА 
 
Перекладiть речення: 
 
1. Stultissima hominis incauti excusatio est: “Non putaveram”. 

2. Postquam Philippus occisus erat, Alexander ab exercitibus rex appellatus 
est. 3. Manlius Torquatus filium suum necavit, quia contra imperium cum 
inimicis pugnaverat. 4. Non credam, dum audivero. 5. Si semper verum 
dixeris, omnes tibi credent. 6. Si te rogavero aliquid, nonne respondebis. 
7. Sententiam mutabis, si omnia audiveritis. 8. Liberi praesidio erunt, si bene 
educati erunt. 9. Si hostes oppіdum expugnaverint, delebunt.  


