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Ragozási táblázatok

Névszóragozás
       talo ’ház’ puu ’fa’ pankki ’bank’

Nom. talo talot puu puut pankki pankit
Acc. talon talot puun puut pankin pankit
Gen. talon talojen puun puiden* pankin pankkien
Part. taloa taloja puuta puita pankkia pankkeja
Iness. talossa taloissa puussa puissa pankissa pankeissa
Elat. talosta taloista puusta puista pankista pankeista
Illat. taloon taloihin puuhun puihin pankkiin pankkeihin
Adess. talolla taloilla puulla puilla pankilla pankeilla
Ablat. talolta taloilta puulta puilta pankilta pankeilta
Allat. talolle taloille puulle puille pankille pankeille
Transl. taloksi taloiksi puuksi puiksi pankiksi pankeiksi
Ess. talona taloina puuna puina pankkina pankeissa

sing. plur. sing. plur. sing. plur.

järvi ’tó’ kieli ’nyelv’ uusi ’új’

Nom. järvi järvet kieli kielet uusi uudet
Acc. järven järvet kielen kielet uuden uudet
Gen. järven järvien kielen kielten*1 uuden uusien
Part. järveä järviä kieltä kieliä uutta uusia
Iness. järvessä järvissä kielessä kielissä uudessa uusissa
Elat. järvestä järvistä kielestä kielistä uudesta uusista
Illat. järveen järviin kieleen kieliin uuteen uusiin
Adess. järvellä järvillä kielellä kielillä uudella uusilla
Ablat. järveltä järviltä kieleltä kieliltä uudelta uusilta
Allat. järvelle järville kielelle kielille uudelle uusille
Transl. järveksi järviksi kieleksi kieliksi uudeksi uusiksi
Ess. järvenä järvinä kielenä kielinä uutena uusina

sing. plur. sing. plur. sing. plur.

                                                       
* A pluralis genitivus alakváltozatai: puitten, kielien.
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       huone ’szoba’     ihminen ’ember’          puhelin ’telefon’

Nom. huone huoneet ihminen ihmiset puhelin puhelimet
Acc. huoneen huoneet ihmisen ihmiset puhelimen puhelimet
Gen. huoneen huoneiden* ihmisen ihmisten* puhelimen puhelimien*

Part. huonetta huoneita ihmistä ihmisiä puhelinta puhelimia
Iness. huoneessa huoneissa ihmisessä ihmisissä puhelimessa puhelimissa
Elat. huoneesta huoneista ihmisestä ihmisistä puhelimesta puhelimista
Illat. huoneeseen huoneisiin ihmiseen ihmisiin puhelimeen puhelimiin
Adess. huoneella huoneilla ihmisellä ihmisillä puhelimella puhelimilla
Ablat. huoneelta huoneilta ihmiseltä ihmisiltä puhelimelta puhelimilta
Allat. huoneelle huoneille ihmiselle ihmisille puhelimelle puhelimille
Transl. huoneeksi huoneiksi ihmiseksi ihmisiksi puhelimeksi puhelimiksi
Ess. huoneena huoneina ihmisenä ihmisinä puhelimena puhelimina

sing. plur. sing. plur. sing. plur.

     ajatus ’gondolat’        rakkaus ’szerelem’       kaunis ’szép’

Nom. ajatus ajatukset rakkaus rakkaudet kaunis kauniit
Acc. ajatuksen ajatukset rakkauden rakkaudet kauniin kauniit
Gen. ajatuksen ajatusten* rakkauden rakkauksien kauniin kauniiden*
Part. ajatusta ajatuksia rakkautta rakkauksia kaunista kauniita
Iness. ajatuksessa ajatuksissa rakkaudessa rakkauksissa kauniissa kauniissa
Elat. ajatuksesta ajatuksista rakkaudesta rakkauksista kauniista kauniista
Illat. ajatukseen ajatuksiin rakkauteen rakkauksiin kauniiseen kauniisiin**
Adess. ajatuksella ajatuksilla rakkaudella rakkauksilla kauniilla kauniilla
Ablat. ajatukselta ajatuksilta rakkaudelta rakkauksilta kauniilta kauniilta
Allat. ajatukselle ajatuksille rakkaudelle rakkauksille kauniille kauniille
Transl. ajatukseksi ajatuksiksi rakkaudeksi rakkauksiksi kauniiksi kauniiksi
Ess. ajatuksena ajatuksina rakkautena rakkauksina kauniina kauniina

sing. plur. sing. plur. sing. plur.

                                                       
  * A pluralis genitivus alakváltozatai: huoneitten, ihmisien, puhelinten, ajatuksien,

kauniitten.
** A pluralis illativus alakváltozata: kauniihin.
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      mies ’férfi’    onneton ’boldogtalan’       askel ’lépés’

Nom. mies miehet onneton onnettomat askel askelet
Acc. miehen miehet onnettoman onnettomat askelen askelet
Gen. miehen miesten* onnettoman onnettomien askelen askelten*
Part. miestä miehiä onnetonta onnettomia askelta askelia
Iness. miehessä miehissä onnettomassa onnettomissa askelessa askelissa
Elat. miehestä miehistä onnettomasta onnettomista askelesta askelista
Illat. mieheen miehiin onnettomaan onnettomiin askeleeseen askeliin
Adess. miehellä miehillä onnettomalla onnettomilla askelella askelilla
Ablat. mieheltä miehiltä onnettomalta onnettomilta askelelta askelilta
Allat. miehelle miehille onnettomalle onnettomille askelelle askelille
Transl. mieheksi miehiksi onnettomaksi onnettomiksi askeleksi askeliksi
Ess. miehenä miehinä onnettomana onnettomina askelena askelina

sing. plur. sing. plur. sing. plur.

      lyhyt ’rövid’        väsynyt ’fáradt’ tytär ’lánya vkinek’

Nom. lyhyt lyhyet väsynyt väsyneet tytär tyttäret
Acc. lyhyen lyhyet väsyneen väsyneet tyttären tyttäret
Gen. lyhyen lyhyiden* väsyneen väsyneiden* tyttären tyttärien*
Part. lyhyttä lyhyitä väsynyttä väsyneitä tytärtä tyttäriä
Iness. lyhyessä lyhyissä väsyneessä väsyneissä tyttäressä tyttärissä
Elat. lyhyestä lyhyistä väsyneestä väsyneistä tyttärestä tyttäristä
Illat. lyhyeen lyhyisiin** väsyneeseen väsyneisiin** tyttäreen tyttäriin
Adess. lyhyellä lyhyillä väsyneellä väsyneillä tyttärellä tyttärillä
Ablat. lyhyeltä lyhyiltä väsyneeltä väsyneiltä tyttäreltä tyttäriltä
Allat. lyhyelle lyhyille väsyneelle väsyneille tyttärelle tyttärille
Transl. lyhyeksi lyhyiksi väsyneeksi väsyneiksi tyttäreksi tyttäriksi
Ess. lyhyenä lyhyinä väsyneenä väsyneinä tyttärenä tyttärinä

sing. plur. sing. plur. sing. plur.

                                                       
   * A plur. genitivus alakváltozatai: miehien, askelien, lyhyitten, väsyneitten, tytärten.
** A plur. illativus alakváltozata: lyhyihin, väsyneihin.
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Névmások ragozása

minä ’én’ sinä ’te’ hän ’ő’ me ’mi’ te ’ti’ he ’ők’

Nom. minä sinä hän me te he
Acc. minut sinut hänet meidät teidät heidät
Gen. minun sinun hänen meidän teidän heidän
Part. minua sinua häntä meitä teitä heitä
Iness. minussa sinussa hänessä meissä teissä heissä
Elat. minusta sinusta hänestä meistä teistä heistä
Illat. minuun sinuun häneen meihin teihin heihin
Adess. minulla sinulla hänellä meillä teillä heillä
Ablat. minulta sinulta häneltä meiltä teiltä heiltä
Allat. minulle sinulle hänelle meille teille heille
Transl. minuksi sinuksi häneksi meiksi teiksi heiksi
Ess. minuna sinuna hänenä meinä teinä heinä

tämä ’ez’ tuo ’az’ se ’az’ nämä ’ezek’ nuo ’azok’ ne ’azok’

Nom. tämä tuo se nämä nuo ne
Acc. tämän tuon sen nämä nuo ne
Gen. tämän tuon sen näiden noiden niiden
Part. tätä tuota sitä näitä noita niitä
Iness. tässä tuossa siinä näissä noissa niissä
Elat. tästä tuosta siitä näistä noista niistä
Illat. tähän tuohon siihen näihin noihin niihin
Adess. tällä tuolla sillä näillä noilla niillä
Ablat. tältä tuolta siltä näiltä noilta niiltä
Allat. tälle tuolle sille näille noille niille
Transl. täksi tuoksi siksi näiksi noiksi niiksi
Ess. tänä tuona sinä näinä noina niinä
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kuka ’ki’ ketkä ’kik’ mikä ’mi’ mitkä ’mik’

Nom. kuka ketkä mikä mitkä
Acc. kenet ketkä minkä mitkä
Gen. kenen keiden minkä = minkä
Part. ketä keitä mitä = mitä
Iness. kenessä keissä missä = missä
Elat. kenestä keistä mistä = mistä
Illat. kehen/keneen keihin mihin = mihin
Adess. kenellä keillä millä = millä
Ablat. keneltä keiltä miltä = miltä
Allat. kenelle keille mille = mille
Transl. keneksi keiksi miksi = miksi
Ess. kenenä keinä minä = minä

joka
’aki, ami’

jotka
’akik, amik’

joku
’valaki’

jokin
’valami’

Nom. joka jotka joku jokin
Acc. jonka jotka jonkun jonkin
Gen. jonka joiden jonkun jonkin
Part. jota joita jotakuta jotakin
Iness. jossa joissa jossakussa jossakin
Elat. josta joista jostakusta jostakin
Illat. johon joihin johonkuhun johonkin
Adess. jolla joilla jollakulla jollakin
Ablat. jolta joilta joltakulta joltakin
Allat. jolle joille jollekulle jollekin
Transl. joksi joiksi joksikuksi joksikin
Ess. jona joina jonakuna jonakin
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Igeragozás
1. igetípus, nincs fokváltakozás 1. igetípus, van fokváltakozás

            kysyä ’kérdez’             lukea ’olvas’
állító tagadó állító tagadó

Ind. praes.
Sg. 1. kysyn en kysy luen en lue
Sg. 2. kysyt et kysy luet et lue
Sg. 3. kysyy ei kysy lukee ei lue
Pl.  1. kysymme emme kysy luemme emme lue
Pl.  2. kysytte ette kysy luette ette lue
Pl.  3. kysyvät eivät kysy lukevat eivät lue
Imperfectum
Sg. 1. kysyin en kysynyt luin en lukenut
Pl.  3. kysyivät eivät kysyneet lukivat eivät lukeneet
Perfectum
Sg. 1. olen kysynyt en ole kysynyt olen lukenut en ole lukenut
Pl.  3. ovat kysyneet eivät ole kysyneet ovat lukeneet eivät ole lukeneet
Plusqperf.
Sg. 1. olin kysynyt en ollut kysynyt olin lukenut en ollut lukenut
Pl.  3. olivat

kysyneet
eivät olleet
kysyneet

olivat
lukeneet

eivät olleet
lukeneet

Conditionalis
Sg. 1. kysyisin en kysyisi lukisin en lukisi
Pl.  3. kysyisivät eivät kysyisi lukisivat eivät lukisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin kysynyt en olisi kysynyt olisin lukenut en olisi lukenut
Pl.  3. olisivat

kysyneet
eivät olisi
kysyneet

olisivat lukeneet eivät olisi
lukeneet

Imperativus
Sg. 2. kysy älä kysy lue älä lue
Pl.  2. kysykää älkää kysykö lukekaa älkää lukeko
Passivum
Praesens kysytään ei kysytä luetaan ei lueta
Imperfectum kysyttiin ei kysytty luettiin ei luettu
Perfectum on kysytty ei ole kysytty on luettu ei ole luettu
Plusquamp. oli kysytty ei ollut kysytty oli luettu ei ollut luettu
Participium
Part. praes. kysyvä, kysyttävä lukeva, luettava
Part. perf. kysynyt, kysytty lukenut, luettu
Infinitivus
II. Inf. kysye- lukie-
III. Inf. kysymä- lukema-
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2. igetípus, tővégi hosszú mgh. 2. igetípus, tővégi diftongus
           saada ’kap’            syödä ’eszik’

állító tagadó állító tagadó
Ind. praes.
Sg. 1. saan en saa syön en syö
Sg. 2. saat et saa syöt et syö
Sg. 3. saa ei saa syö ei syö
Pl.  1. saamme emme saa syömme emme syö
Pl.  2. saatte ette saa syötte ette syö
Pl.  3. saavat eivät saa syövät eivät syö
Imperfectum
Sg. 1. sain en saanut söin en syönyt
Pl.  3. saivat eivät saaneet söivät eivät syöneet
Perfectum
Sg. 1. olen saanut en ole saanut olen syönyt en ole syönyt
Pl.  3. ovat saaneet eivät ole saaneet ovat syöneet eivät ole syöneet
Plusqperf.
Sg. 1. olin saanut en ollut saanut olin syönyt en ollut syönyt
Pl.  3. olivat saaneet eivät olleet saaneet olivat syöneet eivät olleet syöneet
Conditionalis
Sg. 1. saisin en saisi söisin en söisi
Pl.  3. saisivat eivät saisi söisivät eivät söisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin saanut en olisi saanut olisin syönyt en olisi syönyt
Pl.  3. olisivat

saaneet
eivät olisi
saaneet

olisivat
syöneet

eivät olisi
syöneet

Imperativus
Sg. 2. saa älä saa syö älä syö
Pl.  2. saakaa älkää saako syökää älkää syökö
Passivum
Praesens saadaan ei saada syödään ei syödä
Imperfectum saatiin ei saatu syötiin ei syöty
Perfectum on saatu ei ole saatu on syöty ei ole syöty
Plusquamp. oli saatu ei ollut saatu oli syöty ei ollut syöty
Participium
Part. praes. saava, saatava syövä, syötävä
Part. perf. saanut, saatu syönyt, syöty
Infinitivus
II. Inf. saade- syöde-
III. Inf. saama- syömä-
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2. igetípus, rendhagyó ige 3. igetípus, nincs fokváltakozás
           tehdä ’tesz’            tulla ’jön’

állító tagadó állító tagadó
Ind. praes.
Sg. 1. teen en tee tulen en tule
Sg. 2. teet et tee tulet et tule
Sg. 3. tekee ei tee tulee ei tule
Pl.  1. teemme emme tee tulemme emme tule
Pl.  2. teette ette tee tulette ette tule
Pl.  3. tekevät eivät tee tulevat eivät tule
Imperfectum
Sg. 1. tein en tehnyt tulin en tullut
Pl.  3. tekivät eivät tehneet tulivat eivät tulleet
Perfectum
Sg. 1. olen tehnyt en ole tehnyt olen tullut en ole tullut
Pl.  3. ovat tehneet eivät ole tehneet ovat tulleet eivät ole tulleet
Plusqperf.
Sg. 1. olin tehnyt en ollut tehnyt olin tullut en ollut tullut
Pl.  3. olivat tehneet eivät olleet tehneet olivat tulleet eivät olleet tulleet
Conditionalis
Sg. 1. tekisin en tekisi tulisin en tulisi
Pl.  3. tekisivät eivät tekisi tulisivat eivät tulisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin tehnyt en olisi tehnyt olisin tullut en olisi tullut
Pl.  3. olisivat

tehneet
eivät olisi
tehneet

olisivat
tulleet

eivät olisi
tulleet

Imperativus
Sg. 2. tee älä tee tule älä tule
Pl.  2. tehkää älkää tehkö tulkaa älkää tulko
Passivum
Praesens tehdään ei tehdä tullaan ei tulla
Imperfectum tehtiin ei tehty tultiin ei tultu
Perfectum on tehty ei ole tehty on tultu ei ole tultu
Plusquamp. oli tehty ei ollut tehty oli tultu ei ollut tultu
Participium
Part. praes. tekevä, tehtävä tuleva, tultava
Part. perf. tehnyt, tehty tullut, tultu
Infinitivus
II. Inf. tehde- tulle-
III. Inf. tekemä- tulema-
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3. igetípus, nincs fokváltakozás 3. igetípus, van fokváltakozás
           mennä ’megy’            ajatella ’gondolkozik’

állító tagadó állító tagadó
Ind. praes.
Sg. 1. menen en mene ajattelen en ajattele
Sg. 2. menet et mene ajattelet et ajattele
Sg. 3. menee ei mene ajattelee ei ajattele
Pl.  1. menemme emme mene ajattelemme emme ajattele
Pl.  2. menette ette mene ajattelette ette ajattele
Pl.  3. menevät eivät mene ajattelevat eivät ajattele
Imperfectum
Sg. 1. menin en mennyt ajattelin en ajatellut
Pl.  3. menivät eivät menneet ajattelivat eivät ajetelleet
Perfectum
Sg. 1. olen mennyt en ole mennyt olen ajatellut en ole ajatellut
Pl.  3. ovat menneet eivät ole menneet ovat ajatelleet eivät ole ajatelleet
Plusqperf.
Sg. 1. olin mennyt en ollut mennyt olin ajatellut en ollut ajatellut
Pl.  3. olivat

menneet
eivät olleet
menneet

olivat
ajatelleet

eivät olleet
ajatelleet

Conditionalis
Sg. 1. menisin en menisi ajattelisin en ajattelisi
Pl.  3. menisivät eivät menisi ajattelisivat eivät ajattelisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin mennyt en olisi mennyt olisin ajatellut en olisi ajatellut
Pl.  3. olisivat

menneet
eivät olisi
menneet

olisivat
ajatelleet

eivät olisi
ajatelleet

Imperativus
Sg. 2. mene älä mene ajattele älä ajattele
Pl.  2. menkää älkää menkö ajatelkaa älkää ajatelko
Passivum
Praesens mennään ei mennä ajatellaan ei ajatella
Imperfectum mentiin ei menty ajateltiin ei ajateltu
Perfectum on menty ei ole menty on ajateltu ei ole ajateltu
Plusquamp. oli menty ei ollut menty oli ajateltu ei ollut ajateltu
Participium
Part. praes. menevä, mentävä ajatteleva, ajateltava
Part. perf. mennyt, menty ajatellut, ajateltu
Infinitivus
II. Inf. menne- ajatelle-
III. Inf. menemä- ajattelema-
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4. igetípus, nincs fokváltakozás 4. igetípus, van fokváltakozás
           pelata ’játszik’            pelätä ’fél’

állító tagadó állító tagadó
Ind. praes.
Sg. 1. pelaan en pelaa pelkään en pelkää
Sg. 2. pelaat et pelaa pelkäät et pelkää
Sg. 3. pelaa ei pelaa pelkää ei pelkää
Pl.  1. pelaamme emme pelaa pelkäämme emme pelkää
Pl.  2. pelaatte ette pelaa pelkäätte ette pelkää
Pl.  3. pelaavat eivät pelaa pelkäävät eivät pelkää
Imperfectum
Sg. 1. pelasin en pelannut pelkäsin en pelännyt
Pl.  3. pelasivat eivät pelanneet pelkäsivät eivät pelänneet
Perfectum
Sg. 1. olen pelannut en ole pelannut olen pelännyt en ole pelännyt
Pl.  3. ovat pelanneet eivät ole pelanneet ovat pelänneet eivät ole pelänneet
Plusqperf.
Sg. 1. olin pelannut en ollut pelannut olin pelännyt en ollut pelännyt
Pl.  3. olivat

pelanneet
eivät olleet
pelanneet

olivat
pelänneet

eivät olleet
pelänneet

Conditionalis
Sg. 1. pelaisin en pelaisi pelkäisin en pelkäisi
Pl.  3. pelaisivat eivät pelaisi pelkäisivät eivät pelkäisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin pelannut en olisi pelannut olisin pelännyt en olisi pelännyt
Pl.  3. olisivat

pelanneet
eivät olisi
pelanneet

olisivat
pelänneet

eivät olisi
pelänneet

Imperativus
Sg. 2. pelaa älä pelaa pelkää älä pelkää
Pl.  2. pelatkaa älkää pelatko pelätkää älkää pelätkö
Passivum
Praesens pelataan ei pelata pelätään ei pelätä
Imperfectum pelattiin ei pelattu pelättiin ei pelätty
Perfectum on pelattu ei ole pelattu on pelätty ei ole pelätty
Plusquamp. oli pelattu ei ollut pelattu oli pelätty ei ollut pelätty
Participium
Part. praes. pelaava, pelattava pelkäävä, pelättävä
Part. perf. pelannut, pelattu pelännyt, pelätty
Infinitivus
II. Inf. pelate- peläte-
III. Inf. pelaama- pelkäämä-
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5. igetípus, nincs fokváltakozás 6. igetípus, nincs fokváltakozás
          valita ’választ’            vanheta ’megöregszik’

állító tagadó állító tagadó
Ind. praes.
Sg. 1. valitsen en valitse vanhenen en vanhene
Sg. 2. valitset et valitse vanhenet et vanhene
Sg. 3. valitsee ei valitse vanhenee ei vanhene
Pl.  1. valitsemme emme valitse vanhenemme emme vanhene
Pl.  2. valitsette ette valitse vanhenette ette vanhene
Pl.  3. valitsevat eivät valitse vanhenevat eivät vanhene
Imperfectum
Sg. 1. valitsin en valinnut vanhenin en vanhennut
Pl.  3. valitsivat eivät valinneet vanhenivat eivät vanhennet
Perfectum
Sg. 1. olen valinnut en ole valinnut olen vanhennut en ole vanhennut
Pl.  3. ovat valinneet eivät ole valinneet ovat vanhenneet eivät ole vanhenneet
Plusqperf.
Sg. 1. olin valinnut en ollut valinnut olin vanhennut en ole vanhennut
Pl.  3. olivat

valinneet
eivät olleet
valinneet

olivat
vanhenneet

eivät olleet
vanhenneet

Conditionalis
Sg. 1. valitsisin en valitsisi vanhenisin en vanhenisi
Pl.  3. valitsisivat eivät valitsisi vanhenisivat eivät vanhenisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin valinnut en olisi valinnut olisin

vanhennut
en olisi vanhennut

Pl.  3. olisivat
valinneet

eivät olisi
valinneet

olisivat
vanhenneet

eivät olisi
vanhenneet

Imperativus
Sg. 2. valitse älä valitse vanhene älä vanhene
Pl.  2. valitkaa älkää valitko vanhetkaa älkää vanhetko
Passivum
Praesens valitaan ei valita vanhetaan ei vanheta
Imperfectum valittiin ei valittu vanhettiin ei vanhettu
Perfectum on valittu ei ole valittu on vanhettu ei ole vanhettu
Plusquamp. oli valittu ei ollut valittu oli vanhettu ei ollut vanhettu
Participium
Part. praes. valitseva, valittava vanheneva
Part. perf. valinnut, valittu vanhennut
Infinitivus
II. Inf. valittae- vanhete-
III. Inf. valitsema- vanhenema-
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6. igetípus, van fokváltakozás a létige ragozása (3. típus)
           paeta ’menekül’ olla ’van’

állító tagadó állító tagadó
Ind. praes.
Sg. 1. pakenen en pakene olen en ole
Sg. 2. pakenet et pakene olet et ole
Sg. 3. pakenee ei pakene on ei ole
Pl.  1. pakenemme emme pakene olemme emme ole
Pl.  2. pakenette ette pakene olette ette ole
Pl.  3. pakenevat eivät pakene ovat eivät ole

Sg. 1. pakenin en paennut olin en ollut
Pl.  3. pakenivat eivät paenneet olivat eivät olleet
Perfectum
Sg. 1. olen paennut en ole paennut olen ollut en ole ollut
Pl.  3. ovat paenneet eivät ole paenneet ovat olleet eivät ole olleet
Plusqperf.
Sg. 1. olin paennut en ollut paennut olin ollut en ollut ollut
Pl.  3. olivat

paenneet
eivät olleet
paenneet

olivat olleet eivät olleet
olleet

Conditionalis
Sg. 1. pakenisin en pakenisi olisin en olisi
Pl.  3. pakenisivat eivät pakenisi olisivat eivät olisi
Cond. perf.
Sg. 1. olisin paennut en olisi paennut olisin ollut en olisi ollut
Pl.  3. olisivat

paenneet
eivät olisi
paenneet

olisivat olleet eivät olisi olleet

Imperativus
Sg. 2. pakene älä pakene ole älä ole
Pl.  2. paetkaa älkää paetko olkaa älkää olko
Passivum
Praesens paetaan ei paeta ollaan ei olla
Imperfectum paettiin ei paettu oltiin ei oltu
Perfectum on paettu ei ole paettu on oltu ei ole oltu
Plusquamp. oli paettu ei ollut paettu oli oltu ei ollut oltu
Participium
Part. praes. pakeneva, paettava oleva, oltava
Part. perf. paennut, paettu ollut, oltu
Infinitivus
II. Inf. paete- olle-
III. Inf. pakenema- olema-


