
Helyhatározás: 

 HOL? HONNAN? HOVÁ? 

 
 

város- és kisebb 
szigetnév: 

 
 

puszta ablativus 

1.locativus (= sing. gen.) 

3 feltétele van: 
- I-II. decl. 
- sing.-ban álló 
- város- vagy kisebb sziget 

pl. Romae = Rómában 
     Aquinci = Aquincumban 
             kivételek: 
        domi (otthon, a házban) 
        humi (a földön) 
        ruri    (a mezőn, falun) 
        animi (a lélekben) 
        Carthagini (Karthagóban) 
…………………………………………………………. 

2.puszta ablativus (praep. nélkül) 

pluralisban állók: 
pl. Athenis = Athénban 
     Pompeiis = Pompeiben 

 

 
puszta ablativus: 

pl. Roma = Rómából 
     Aquinco = Aquincumból 
 
 
 
kivételek: 
        domo (otthonról, a házból) 
        humo (a földön) 
        rure   (a mezőről, faluról) 
        animo (a lélekből) 
        Carthagine (Karthagóból)       
 
        Athenis = Athénból 
        Pompeiis = Pompeiből 
 
Ha mégis van praep., akkor a város, 
sziget környékét jelöli: 
        a Roma = Róma felől 
 

 
puszta accusativus 

pl. Romam = Rómába 
     Aquincum = Aquincumba 
      
 
 
kivételek: 
        domum (haza, a házba) 
        rus  (a mezőre, falura) (rus, ruris n.) 
        Carthaginem (Karthagóba) 
    
 
 
        Athenas = Athénba 
        Pompeios = Pompeibe 
 
Az „ad” praep. a város, sziget környékét jelöli: 
        ad Romam = Róma felé  

 

minden egyéb 
 (országnév, földrész, 

tájegység, 
köznév, stb.) 

 

praep. + ablativus 

 
 

praep. + abl. 

in, sub, stb. 

in Italia = I-ban 

in Asia = A-ban 

in Pannonia = P-ban 

in urbe = a városban 

sub urbe= a város alatt (előtt) 
ld. egyéb praep. nyelvtankönyv 51.old. 

     accusativussal és ablativussal 

pl.apud + acc. = -nál, -nél 

praep. + abl. 

a, ab, e, ex, de 

ex Italia = I-ból 

e Gallia = G-ból 

a circo = a cirkusztól 

ab amphitheatro = az …-tól 

de Capitolio = a Capitoliumról 

 

                 EGYSZERŰBBEN: 

praep. + acc. 

in, ad, sub, stb. 

in Italiam = I-ba 

ad circum = a cirkuszhoz 

sub urbem = a város alá, közelébe 
 

 HOL? HONNAN? HOVÁ? 

város, sziget puszta puszta puszta 

egyéb praep. 
abl. 

praep. 
abl. 

praep. 
acc. 

 



v = város, sz = sziget                                                                   Helyhatározás:                                 Töltsd ki a táblázatot! 

szótári alak: HOL? HONNAN? HOVÁ? 

Verona, -ae f. (v.)    

Arrabona, -ae f. (v.)    

Capua, -ae f. (v.)    

Rhodus, -i f. (sz.)    

Delus, -i f. (sz.)    

Mediolanum, -i n. (v.)    

Gorsium, -i n. (v.)    

domus, -us f    

rus, ruris n.    

Athenae, -arum f. (v.)    

Syracusae, -arum f. (v.)    

Delphi, -orum m (v.)    

Carthago, -inis f. (v.)    

Graecia, -ae f    

Africa, -ae f    

schola, - ae f.    

theatrum, -i n    

circus, -i n.    

mons Palatinus     

 



 

 

 

 

 

 

 


