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Dit is een legenda bij de 'database vragen Latijnse morfologie'. De database, in excelformat, bestaat uit
vier sheets (Verba, Nomina, Pronomina, Telwoorden), gevuld met vragen en antwoorden die gebruikt
kunnen worden voor het oefenen van Latijnse morfologie. De database is zo opgezet dat de gebruiker
kan sorteren naar verschillende categorieën d.m.v. de functie 'Sorteren en Filteren' [selecteer daarvoor
wel het goede 'Lijstbereik', zie de opmerking aan het einde van dit document]. Zo kan de gebruiker
bijvoorbeeld zoeken naar alle vragen waarin de nominativus geoefend wordt. De database is bedoeld
om gebruikt te worden met het programma Respondus, die de vragen omzet naar een quiz in Canvas
(zie daarvoor de bijgeleverde 'handleiding database naar csv-txt en Respondus'). De database bestaat
uit een linkerdeel (“CSV-Format”, kolommen A t/m P) en een rechterdeel (“DATABASE”, kolommen Q
t/m AH). Het linkerdeel is alleen relevant voor het importeren naar Respondus, en kan genegeerd
worden tijdens het zoeken in de database en het maken van een subselectie van vragen.
Hieronder volgt een uitleg van alle kolommen in het rechterdeel “DATABASE”. Aan het einde van het
document vindt u een opmerking over de sorteer- en filterfunctie bij het uitbreiden van de database.

Gegevens in tabel over werkwoorden
Over de vraag:
-

-

Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen
beantwoorden.
De vraag
Het correcte antwoord
Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatieve correcte antwoorden (indien mogelijk). In sommige
gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
Fout Antwoord 1/2/etc.: alle foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
Feedback: wordt na het beantwoorden van de vraag aan de student getoond.
Type activiteit van de vraag:
o Herkennen
o Vormen (i.e. maken)
o Vertalen
o Combinaties van bovenstaande opties
Vraagformat:
o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook
Ja-Nee vragen, aangezien Respondus bij het T/F-format alleen het antwoord ‘True’ en
‘False’ toestaat.
o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
o T/F: True-False vragen
o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden
gevormd vanuit een gegeven rijtje.
o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten
worden gevormd.

Over de bevraagde vorm:
- Tijd: welke tijd wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën: PR (praesens), PFT (perfectum), IMPF (imperfectum), PLQ (plusquamperfectum),
FUT (futurum), FEX (futurum exactum).
- Modus: welke modus wordt in de vraag bevraagd? Gerundiva/-ia en participia vallen hier ook
onder.
Categorieën: IND (indicativus), CONJ (conjunctivus), IMP (imperativus), INF (infinitivus), G
(gerundivum/-ium), PTC (participium).
- A/P/D: is de gevraagde vorm actief, passief of een deponens?
Categorieën: A (actief), P (passief), D (deponens).
- Conjugatie: van welke conjugatie is de bevraagde werkwoordsvorm?
Categorieën: A (a-stam), E (e-stam), I (i-stam), MK (medeklinker-stam), CAP (capio-groep).
- Onregelmatig: Is de bevraagde werkwoordsvorm onregelmatig? Deze kolom staat alleen
aangevinkt als de onregelmatigheid relevant is voor de oefening, d.w.z. als de student kennis
van een onregelmatigheid moet aanwenden om de opgave te kunnen maken. Staat het verbum
in de stamtijdenlijst, dan is deze kolom in principe aangevinkt, tenzij de onregelmatige stam al in
de oefening gegeven staat. Alle oefeningen waarin esse, posse, ferre, fieri, ire, velle, nolle, malle
worden geoefend zijn als onregelmatig aangemerkt.
Bijv.: de opgave 24.14 is aangemerkt als onregelmatig, omdat de student zelf de onregelmatige
perfectumstam dux- van het werkwoord duco moet kunnen vormen. Opgave 22.14 is niet
aangemerkt als onregelmatig, omdat de onregelmatige perfectumstam ded- van dare gegeven
staat, en de student alleen de juiste, regelmatige uitgang moet aanvullen.
- Stamtijdportie: in welke leerportie (1 t/m 7) van de stamtijdenlijst staat het betreffende
onregelmatige werkwoord? Zie voor de porties de bijgeleverde stamtijdenlijst.

Gegevens in tabel over Nomina

Over de vraag:
-

-

Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen
beantwoorden.
De vraag
Het correcte antwoord
Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatief correct antwoord (indien mogelijk). In sommige gevallen
betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
Fout Antwoord 1/2/etc.: alternatieve foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
Feedback: wordt achteraf bij het nakijken van de vragen aan de student getoond.
Globaal leerdoel van de vraag:
o Herkennen
o Vormen (i.e. maken)
o Vertalen
o Combinaties van bovenstaande opties
Vraagformat:
o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook
Ja-Nee vragen, aangezien Respondus bij het T/F-format alleen het antwoord ‘True’ en
‘False’ toestaat.
o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
o T/F: True-False vragen
o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden
gevormd vanuit een gegeven rijtje.
o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten
worden gevormd.

Over de bevraagde vorm:
- Woordsoort: welke woordsoort wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën: A (adjectief), S (substantief), ADV (adverbium), AS (adjectief en substantief, denk
aan oefeningen waarbij de student een adjectief moet laten congrueren met een substantief of
een woordpaar moet vormen vanuit de Nederlandse vertaling).
- Comp/Sup: staat aangevinkt met een 'x', als er in de vraag een comparativus of superlativus
wordt bevraagd.
- Declinatie: welke declinatie wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën: 12 (1e en/of 2e declinatie), 3 (3e declinatie), 45 (4e en/of 5e declinatie), 123 (een
combinatie van de 1e en/of 2e en 3e declinatie), 12345 (een combinatie van alle declinaties).
Als er comparativi (altijd 3e) of superlativi (altijd 1/2e) in de oefening voorkomen, is de declinatie
van de positivus ingevuld. NB: ook bij adjectiva met onregelmatige trappen van vergelijking (bv.
multi, pluri, plurimi, 'velen, meerderen, de meesten')!
- Naamval: welke naamval wordt in de vraag bevraagd?
Deze kolom is alleen ingevuld bij oefeningen waar naamvallen geoefend worden.
Categorieën: 1 (nominativus), 2 (genitivus), 3 (dativus), 4 (accusativus), 5 (ablativus), 6
(vocativus). Als het antwoord meerdere naamvallen kan hebben, wordt dit aangegeven met
meerdere getallen.

-

Bijv.: bij opgave 11.3 is de bevraagde vorm agris zowel de dativus- als ablativusvorm van ager en
wordt daarom aangegeven met 35. Bij opgave 13.16 ‘Zet het adjectief in de vereiste naamval:
nautae asper’ kan asper omgezet worden naar een nom. plur., gen. sing. en dat. sing.,
aangegeven met 123.
Onregelmatig: Is het bevraagde nomen onregelmatig? Deze kolom staat alleen aangevinkt als de
onregelmatigheid relevant is voor de oefening, d.w.z. als de student kennis van een
onregelmatigheid moet aanwenden om de opgave te kunnen maken. Deze categorie omvat o.a.
onregelmatigheden in uitgang (bijv. gen. plur. patrum i.p.v. *patrium of de abl. sing. paupere
i.p.v. *pauperi), uitzonderingen op geslachtsregels (bijv. vulgus, -i (n) en dens, dentis (m)) en
onregelmatige comparativi en superlativi (bijv. melior en optimus van bonus).

Gegevens in tabel over Pronomina

Over de vraag:
- Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
- Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen
beantwoorden.
- De vraag
- Het correcte antwoord
- Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatieve correcte antwoorden (indien mogelijk). In sommige
gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
- Fout Antwoord 1/2/etc.: alternatieve foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
- Feedback: wordt achteraf bij het nakijken van de vragen aan de student getoond.
- Globaal leerdoel van de vraag:
o Herkennen
o Vormen (i.e. maken)
o Vertalen
o Combinaties van bovenstaande opties
- Vraagformat:
o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook
Ja-Nee vragen, aangezien Respondus bij het T/F-format alleen het antwoord ‘True’ en
‘False’ toestaat.
o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
o T/F: True-False vragen
o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden
gevormd vanuit een gegeven rijtje.
o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten
worden gevormd.
Over de bevraagde vorm:
- Type: welke type pronomen wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën:
o Pers voor pronomina personalia, persoonlijke voornaamwoorden
o Poss voor pronomina possessiva, bezittelijke voornaamwoorden
o Dem voor pronomina demonstrativa, aanwijzende voornaamwoorden hic, iste, ille
o Det voor pronomina determinativa, bepalende voornaamwoorden is, idem, ipse
o Rel voor pronomina relativa, betrekkelijke voornaamwoorden, qui
o Inter voor pronomina interrogativa, vragende voornaamwoorden, quis, qui
o Ind voor pronomina indefinita, onbepaalde voornaamwoorden (incl. adjectiva
pronominalia)
o Rel Ind voor pronomina relativa indefinita, onbepaald betrekkelijke voornaamwoorden
o Cor voor adjectiva/adverbia correlativa, onderling betrekkelijke bijvoeglijke
naamwoorden/bijwoorden
Wanneer er in de vraag meerdere typen bevraagd worden, gelden de volgende categorieën:
o 1: een combinatie van pronomina personalia, possessiva, demonstrativa en/of
determinativa

o

-

2: een combinatie van pronomina relativa, interrogativa, indefinita (incl. adjectiva
pronominalia) en/of relativa indefinita
o 12: een combinatie van pronomina uit de hierboven genoemde categorieën 1 en 2
o 1Cor: een combinatie van pronomina uit de hierboven genoemde categorie 1 en
adjectiva/adverbia correlativa
o 2Cor: een combinatie van pronomina uit de hierboven genoemde categorie 2 en
adjectiva/adverbia correlativa
o 12Cor: een combinatie van alle typen pronomina
Woord: de basisvorm van de bevraagde vorm (in principe de nom. masc. sing., bij de personalia:
ego, tu, nos, vos). Als er meerdere vormen bevraagd worden, is van ieder woord de basisvorm
gegeven, gescheiden door een puntkomma, in de hierboven genoemde volgorde van
pronomina. Er is rekening gehouden met een verschil in basisvorm bij bijvoeglijk en zelfstandig
gebruik. Bijv. het pronomen interrogativum quis ‘wie?’ (zelfstandig) en qui ‘welk(e)?’
(bijvoeglijk).

Gegevens in tabel over Telwoorden
-

-

Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen
beantwoorden.
De vraag
Het correcte antwoord
Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatieve correcte antwoorden (indien mogelijk). In sommige
gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
Fout Antwoord 1/2/etc.: alternatieve foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
Feedback: wordt achteraf bij het nakijken van de vragen aan de student getoond.
Globaal leerdoel van de vraag:
o Herkennen
o Vormen (i.e. maken)
o Vertalen
o Combinaties van bovenstaande opties
Vraagformat:
o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook
Ja-Nee vragen, aangezien Respondus bij het T/F-format alleen het antwoord ‘True’ en
‘False’ toestaat.
o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
o T/F: True-False vragen
o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden
gevormd vanuit een gegeven rijtje.
o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten
worden gevormd.

Sorteren en filteren & uitbreiden database
Als u de database uitbreidt met nieuwe vragen, kan het zijn dat de sorteer- en filterfunctie niet van
toepassing is op de nieuwe items. Ga dan naar 'Gegevens '→ 'Sorteren en filteren' → 'Geavanceerd'. Pas
'Lijstbereik' aan zodat de nieuwe items inbegrepen zijn.

