
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ 

Основні дієслівні форми, дієслівні основи 
 Д

іє
в
ід

м
ін

а Словникова форма  1 особа однини 

теперішнього часу 

1 особа однини минулого 

часу доконаного виду  

Супін Інфінітив теперішнього часу 

активного стану 

І damno, āvi, ātum, āre – 

засуджувати 

damno 

я засуджую 

damnāvi 

я засудив 

damnatum 

щоб засудити 

damnārе 

засуджувати 

ІІ maneo, mansi, mansum, ēre – 

залишати, залишатися 

maneo 

я залишаю 

mansi 

я залишив 

mansum 

щоб залишити 

manēre 

залишати 

ІІІ  dico, dixi, dictum, ĕre – 

говорити, проголошувати 

dico 

я говорю, проголошую  

dixi 

я сказав, проголосив 

dictum 

щоб сказати, 

проголосити 

dicĕrе 

захищати, проголошувати 

IV expedio, īvi, ītum, īre – 

розплутувати, звільняти 

expedio 

я звільняю 

expedivi 

я звільнив 

expeditum 

щоб звільнити 

expedīre 

звільнити 

 

  



СИСТЕМА ІНФЕКТА (ACTIVUM) 

Час І дієвідміна ІІ дієвідміна ІІІ дієвідміна IV дієвідміна 
P

ra
es

en
s 

in
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damn-o 

я засуджую 

1. mane-o 

я залишаю 

1. dic-o 

я проголошую 

1. expedi-o 

я звільняю 

2. damna-s 

ти засуджуєш 

2. mane-s 

ти залишаєш 

2. dic-i-s 

ти проголошуєш  

2. expedi-s 

ти звільняєш 

3. damna-t 

він засуджує 

3. mane-t 

він  залишає 

3. dic-i-t 

він проголошує 

3. expedi-t 

він  звільняє  

P
lu

ra
li

s 

1. damna-mus 

ми засуджуємо 

1. mane-mus 

ми залишаємо 

1. dic-ĭ-mus 

ми проголошуємо 

1. expedi-mus 

ми звільняємо 

2. damna-tis 

ви засуджуєте 

2. mane-tis 

ви залишаєте 

2. dic-ĭ-tis 

ви проголошуєте 

2. expedi-tis 

ви звільняєте 

3. damna-nt 

вони засуджують 

3. mane-nt 

вони залишають 

3. dic-u-nt 

вони проголошують 

3. expedi-u-nt 

вони звільняють 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 i

n
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damna-ba-m 

я засуджував 

1. mane-ba-m 

я залишав 

1. dic-eba-m 

я проголошував 

1. expedi-eba-m 

я звільняв 

2. damna-ba-s 

ти засуджував 

2. mane-ba-s 

ти залишав 

2. dic-eba-s 

ти проголошував 

2. expedi-eba-s 

ти звільняв 

3. damna-ba-t 

він засуджував 

3. mane-ba-t 

він залишав 

3. dic-eba-t 

він проголошував 

3. expedi-eba-t 

він звільняв 

P
lu

ra
li

s 

1. damna-ba-mus 

ми засуджували 

1. mane-ba-mus 

ми залишали 

1. dic-eba-mus 

ми проголошували 

1. expedi-eba-mus 

ми звільняли 

2. damna-ba-tis 

ви засуджували 

2. mane-ba-tis 

ви залишали 

2. dic-eba-tis 

ви проголошували 

2. expedi-eba-tis 

ви звільняли 

3. damna-ba-nt 

вони засуджували 

3. mane-ba-nt 

вони залишали 

3. dic-eba-nt 

вони проголошували 

3. expedi-eba-nt 

вони звільняли 

F
u

tu
ru

m
 I

 i
n
d
ic

at
iv

i 

S
in

g
u
la

ri
s 

1. damna-b-o 

я засуджуватиму 

1. mane-b-o 

я залишатиму 

1. dic-a-m 

я проголошуватиму 

1. expedi-a-m 

я звільнятиму 

2. damna-b-i-s 

ти засуджуватимеш 

2. mane-b-i-s 

ти залишатимеш 

2. dic-e-s 

ти проголошуватимеш  

2. expedi-e-s 

ти звільнятимеш 

3. damna-b-i-t 

він засуджуватиме 

3. mane-b-i-t 

він залишатиме 

3. dic-e-t 

він проголошуватиме 

3. expedi-e-t 

він звільнятиме 

P
lu

ra
li

s 

1. damna-b-ĭ-mus 

ми засуджуватимемо 

1. mane-b-ĭ-mus 

ми залишатимемо 

1. dic-e-mus 

ми проголошуватимемо 

1. expedi-e-mus 

ми звільнятимемо 

2. damna-b-ĭ-tis 

ви засуджуватимете 

2. mane-b-ĭ-tis 

ви залишатимете 

2. dic-e-tis 

ви проголошуватимете 

2. expedi-e-tis 

ви звільнятимете 

3. damna-b-u-nt 

вони засуджуватимуть 

3. mane-b-u-nt 

вони залишатимуть 

3. dic-e-nt 

вони проголошуватимуть 

3. expedi-e-nt 

вони звільнятимуть 

 

  



СИСТЕМА ІНФЕКТА (PASSIVUM) 

Час І дієвідміна ІІ дієвідміна ІІІ дієвідміна IV дієвідміна 
P

ra
es

en
s 

in
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damn-or  

мене засуджують 

1. mane-or 

мене залишають 

1. dic-or 

мене проголошують 

1.  expedi-or 

мене звільняють 

2. damna-ris 

тебе засуджують 

2. mane-ris 

тебе залишають 

2. dic-ĕ-ris 

тебе проголошують 

2. expedi-ris 

тебе звільняють 

3. damna-tur 

його  засуджують 

3. mane-tur 

його  залишають 

3. dic-ĭ-tur 

його проголошують 

3. expedi-tur 

його звільняють 

P
lu

ra
li

s 

1. damna-mur 

нас засуджують 

1. mane-mur 

нас залишають 

1. dic-ĭ-mur 

нас проголошують 

1. expedi-mur 

нас звільняють 

2. damna-mĭni 

вас засуджують 

2. mane-mĭni 

вас залишають 

2. dic-i-mĭni 

вас проголошують 

2. expedi-mĭni 

вас звільняють 

3. damna-ntur 

їх засуджують 

3. mane-ntur 

їх залишають 

3. dic-u-ntur 

їх проголошують 

3. expedi-u-ntur 

їх  звільняють 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 i

n
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damna-ba-r  

мене засуджували 

1. mane-ba-r 

мене залишали 

1. dic-eba-r 

мене проголошували 

1. expedi-eba-r 

мене звільняли 

2. damna-ba-ris 

тебе засуджували 

2. mane-ba-ris 

тебе залишали 

2. dic-eba-ris 

тебе проголошували 

2. expedi-eba-ris 

тебе звільняли 

3. damna-ba-tur 

його  засуджували 

3. mane-ba-tur 

його  залишали 

3. dic-eba-tur 

його  проголошували 

3. expedi-eba-tur 

його  звільняли 

P
lu

ra
li

s 

1. damna-ba-mur 

нас засуджували 

1. mane-ba-mur 

нас залишали 

1. dic-eba-mur 

нас проголошували 

1. expedi-eba-mur 

нас звільняли 

2. damna-ba-mĭni 

вас засуджували 

2. mane-ba-mĭni 

вас залишали 

2. dic-eba-mĭni 

вас проголошували 

2. expedi-eba-mĭni 

вас звільняли 

3. damna-ba-ntur 

їх засуджували 

3. mane-ba-ntur 

їх залишали 

3. dic-eba-ntur 

їх проголошували 

3. expedi-eba-ntur 

їх  звільняли 

F
u

tu
ru

m
 I

 i
n
d
ic

at
iv

i 

S
in

g
u
la

ri
s 

1. damna-b-or  

мене засуджуватимуть 

1.  mane-b-or 

мене залишатимуть 

1. dic-a-r 

мене проголошуватимуть 

1. expedi-a-r 

мене звільнятимуть 

2. damna-b-ĕ-ris 

тебе засуджуватимуть 

2. mane-b-ĕ-ris 

тебе залишатимуть 

2. dic-e-ris 

тебе проголошуватимуть 

2. expedi-e-ris 

тебе звільнятимуть 

3. damna-b-ĭ-tur 

його  засуджуватимуть 

3. mane-b-ĭ-tur 

його  залишатимуть 

3. dic-e-tur 

його проголошуватимуть 

3. expedi-e-tur 

його звільнятимуть 

P
lu

ra
li

s 

1. damna-b-ĭ-mur 

нас засуджуватимуть 

1.mane-b-ĭ-mur 

нас залишатимуть 

1. dic-e-mur 

нас проголошуватимуть 

1. expedi-e-mur 

нас звільнятимуть 

2. damna-b-i-mĭni 

вас засуджуватимуть 

2.mane-b-i-mĭni 

вас залишатимуть 

2. dic-e-mĭni 

вас проголошуватимуть 

2. expedi-e-mĭni 

вас звільнятимуть 

3. damna-b-u-ntur 

їх засуджуватимуть 

3.mane-b-u-ntur 

їх залишатимуть 

3. dic-e-ntur 

їх проголошуватимуть 

3. expedi-e-ntur 

їх звільнятимуть 

 

  



СИСТЕМА ПЕРФЕКТА (ACTIVUM) 

Час І дієвідміна ІІ дієвідміна ІІІ дієвідміна IV дієвідміна 
P

er
fe

ct
u

m
 i

n
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damnav-i  

я засудив 

1. mans-i 

я залишив 

1. dix-i 

я проголосив 

1. expediv-i 

я звільню 

2. damnav-isti 

ти засудив 

2. mans-isti 

ти залишив 

2. dix- isti 

ти проголосив 

2. expediv-isti 

ти звільниш 

3. damnav-it 

він засудив 

3. mans-it 

він залишив 

3. dix-it 

він проголосив 

3. expediv-it 

він звільнить 

P
lu

ra
li

s 

1. damnav-ĭmus 

ми засудили 

1. mans-ĭmus 

ми залишили 

1. dix-ĭmus 

ми  проголосили 

1. expediv-ĭmus 

ми звільнимо 

2. damnav-istis 

ви засудили 

2.mans-istis 

ви залишили 

2. dix-istis 

ви проголосили 

2. expediv-istis 

ви звільните 

3. damnav-erunt 

вони засудили 

3. mans-erunt 

вони залишили 

3. dix-erunt 

вони проголосили 

3.expediv-erunt 

вони звільнять 

P
lu

sq
u

am
p

er
fe

cn
u

m
 i

n
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damnav-ĕra-m  

я раніше засудив 

1. mans-ĕra-m 

я раніше залишив 

1. dix-ĕra-m 

я раніше проголосив 

1. expediv-ĕra-m 

я раніше звільнив 

2. damnav- ĕra-s 

ти раніше засудив 

2. mans-ĕra-s 

ти раніше залишив 

2. dix-ĕra-s 

ти раніше проголосив 

2. expediv-ĕra-s 

ти раніше звільнив 

3. damnav- ĕra-t 

він раніше засудив 

3. mans-ĕra-t 

він раніше залишив 

3. dix-ĕra-t 

він  раніше проголосив 

3. expediv-ĕra-t 

він раніше звільнив 

P
lu

ra
li

s 

1. damnav-era-mus 

ми раніше засудили 

1. mans-era-mus 

ми раніше залишили 

1. dix-era-mus 

ми раніше проголосили 

1. expediv-era-mus 

ми раніше звільнили 

2. damnav-era-tis 

ви раніше засудили 

2. mans-era-tis 

ви раніше залишили 

2. dix-era-tis 

ви раніше проголосили 

2. expediv-era-tis 

ви раніше звільнили 

3. damnav-ĕra-nt 

вони раніше засудили 

3. mans-ĕra-nt 

вони раніше залишили 

3. dix-ĕra-nt 

вони раніше проголосили 

3. expediv-ĕra-nt 

вони раніше звільнили 

F
u

tu
ru

m
 I

I 
in

d
ic

at
iv

i 

S
in

g
u
la

ri
s 

1. damnav-ĕr-o  

я засуджу 

1. mans-ĕr-o 

я залишу 

1. dix-ĕr-o 

я проголошу 

1. expediv-ĕr-o 

я звільню 

2. damnav- ĕri-s 

ти засудиш 

2. mans-ĕri-s 

ти залишиш 

2. dix-ĕri-s 

ти проголосиш 

2. expediv-ĕri-s 

ти звільниш 

3. damnav- ĕri-t 

він засудить 

3. mans-ĕri-t 

він  залишить 

3. dix-ĕri-t 

він  проголосить 

3. expediv-ĕri-t 

він звільнить 

P
lu

ra
li

s 

1. damnav-erĭ-mus 

ми засудимо 

1. mans-erĭ-mus 

ми залишимо 

1. dix-erĭ-mus 

ми проголосимо 

1. expediv-erĭ-mus 

ми звільнимо 

2. damnav-erĭ-tis 

ви засудите 

2. mans-erĭ-tis 

ви залишите 

2. dix-erĭ-tis 

ви проголосите 

2. expediv-erĭ-tis 

ви звільните 

3. damnav-ĕri-nt 

вони засудять 

3. mans-ĕri-nt 

вони залишать 

3. dix-ĕri-nt 

вони проголосять 

3. expediv-ĕri-nt 

вони звільнять 

 

  



СИСТЕМА ПЕРФЕКТА (PASSIVUM) 

Час Число І дієвідміна ІІ дієвідміна ІІІ дієвідміна IV дієвідміна 
P

er
fe

ct
u

m
 i

n
d

ic
at

iv
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damnat-us, a, um sum 

 мене засудили 

1. mans-us, a, um sum  - мене 

залишать 

1. dict-us, a, um sum - мене 

проголосили 

1. expedit-us, a, um sum 

мене звільнили 

2. damnat-us, a, um es  
тебе засудили 

2. mans-us, a, um sum 

тебе залишать 

2. dict-us, a, um es 

тебе проголосили 

2. expedit-us, a, um es 

тебе звільнили 

3. damnat-us, a, um est  

його, її, його  засудили 

3. mans-us, a, um sum 

його  залишать 

3. dict-us, a, um est 

його проголосили 

3. expedit-us, a, um est 

його звільнили 

P
lu

ra
li

s 

1. damnat-i, ae, a sumus  

нас засудили 

1. mans-i, ae, a sumus 

нас залишать 

1. dict-i, ae, a sumus 

нас проголосили 

1. expedit-i, ae, a sumus 

нас звільнили 

2. damnat-i, ae, a estis 

вас засудили 

2. mans-i, ae, a sumus 

вас залишать 

2. dict-i, ae, a estis 

 вас проголосили 

2. expedit-i, ae, a estis 

вас звільнили 

3. damnat-i, ae, a sunt 

їх засудили 

3. mans-i, ae, a sumus  

їх залишать 

3. dict-i, ae, a sunt 

їх проголосили 

3. expedit-i, ae, a sunt 

їх  звільнили 

P
lu

sq
u

am
p

er
fe

ct
u

m
 i

n
d

ic
ta

ti
v
i 

S
in

g
u

la
ri

s 

1. damnat-us, a, um eram 

мене раніше засудили 

1. mans-ba-r 

мене раніше залишили 

1. dict-us, a, um eram 

мене раніше проголосили 

1. expedit-us, a, um eram 

мене раніше звільнили 

2. damnat-us, a, um eras  

тебе раніше засудили 

2. mans-ba-ris 

тебе раніше залишили 

2. dict-us, a, um eras 

тебе раніше проголосили 

3. expedit-us, a, um eras 

тебе раніше звільнили 

3. damnat-us, a, um erat 

його  раніше засудили 

3. mans-ba-tur 

його  раніше залишили 

3. dict-us, a, um erat 

його  раніше проголосили 

3. expedit-us, a, um erat його  раніше 

звільнили 

P
lu

ra
li

s 

1. damnat-i, ae, a eramus 

нас раніше засудили 

1. mans-i, ae, a sumus 

нас раніше залишили 

1. dict-i, ae, a eramus 

нас раніше проголосили 

1. expedit-i, ae, a eramus нас раніше 

звільнили 

2. damnat-i, ae, a eratis 

вас раніше засудили 

2. mans-i, ae, a sumus 

вас раніше залишили 

2. dict-i, ae, a eratis 

вас раніше проголосили 

2. expedit-i, ae, a eratis 

вас раніше звільнили 

3. damnat-i, ae, a erant 

їх раніше засудили 

3. mans-i, ae, a sumus 

їх раніше залишили 

3. dict-i, ae, a erant 

їх раніше проголосили 

3. expedit-i, ae, a erant 

їх  раніше звільнили 

F
u

tu
ru

m
 I

I 
in

d
ic

at
iv

i 

S
in

g
u
la

ri
s 

1. damnat-us, a, um ero  

мене засудять 

1. mans-us,a,um ero 

мене залишать 

1. dict-us,a,um ero 

мене проголосять 

1. expedit-us, a, um ero 

мене звільнять 

2. damnat-us,a,um eris 

тебе засудять 

2. mans-us,a,um eris 

тебе залишать 

2. dict-us,a,um eris 

тебе проголосять 

2. expedit-us, a, um eris 

тебе звільнять 

3. damnat-us,a,um erit 

його  засудять 

3. mans-us,a,um erit 

його  залишать 

3. dict-us,a,um erit 

його проголосять 

3. expedit-us,a,um erit  

його звільнять 

P
lu

ra
li

s 

1. damnat-i, ae, a erĭmus 

нас засудять 

1. mans-i, ae, a erĭmus 

нас залишать 

1. dict-i, ae, a erĭmus 

нас проголосять 

1. expedit-i, ae, a erĭmus 

нас звільнять 

2. damnat-i, ae, a erĭtis 

вас засудять 

2. mans-i, ae, a erĭtis 

вас залишать 

2. dict-i, ae, a erĭtis 

вас проголосять 

2. expedit-i, ae, a erĭtis 

вас звільнять 

3. damnat-i, ae, a erunt 

їх засудять 

3. mans-i, ae, a erunt 

їх залишать 

3. dict-i, ae, a erunt 

їх проголосять 

4. expedit-i, ae, a erunt 

їх  звільнять 

 


