
Deklinacja rzeczowników

Klasa I – ludzie, nazwy własne, pojęcia związane ze sferą magiczną.
Klasa II – materia ożywiona.
Klasa III – materia nieożywiona, pojęcia abstrakcyjne.

Przypadek Pytanie Afiks

Klasa I Klasa II Klasa III

Nominativus Kto? Co? (mi-) – – 

Genetivus Kogo? Czego? -tut -lit -laq

Comitativus Z kim? Z czym? -vut -vit -vat

Accusativus Kogo? Co? Gen. -ilit -ilaq

Comparativus Niczym kto? Niczym
co?

-leut -leut -leut

Dativus Komu? Czemu? -qilut -qilit -qilat

Partitivus Ile? -am -am -am

Essivus Jako kto? Jako co? -ngut -ngit -nga

Instrumentalis Kim? Czym? -nut -ni -nat

Inessivus I Gdzie? W kim? W
czym?

-tsuq -tsiq -tsaq

Inessivus II Gdzie? Na kim? Na
czym?

Ines. I -taq Ines. I

Inessivus III Gdzie? Pod kim? Pod
czym?

-ut -it -at

Inessivus IV Obok kogo? Obok
czego? (przyleganie,
odległość niewielka)

-oq -iq -aq

Inessivus V W pobliżu kogo? W
pobliżu czego?

(większa odległość)

Ines. IV -iiq Ines. IV

Inessivus VI Z dala od kogo? 
Z dala od czego?

-ul -il -uul

Inessivus VII Za kim? Za czym? -ur -ir -ar

Inessivus VIII Przed kim?
Przed czym?

-utq -itq -atq

Inessivus IX Na przeciw kogo?
Na przeciw czego?

-kuq -kiq -kiq

Isessivus X Nad kim?
Nad czym?

-keq -keq -kaq

Inessivus XI Na prawo od kogo?
Na prawo od czego?

-savut -savit -savit



Inessivus XII Na lewo od kogo?
Na lewo od czego? 

-paavut -paavut -paavut

Inessivus XIII Po tej samej stronie
kogo?

Po tej samej stronie
czego?

-iguv -iguv -igut

Inessivus XVI Po drugiej stronie
kogo?

Po drugiej stronie
czego?

-igiv -igiv
-igiv

??? Przed kim? 
Przed czym?

-ulup -alup -ilup

Postivus Po kim? Po czym? -ulq -ilq -alq

Interivus Między kim? Między
czym?

-nuts -nits -nats

Extrativus I Poza kim?
Poza czym?

(położenie obiektu)
-mut -mit -mat

Extrativus II Oprócz kogo?
Oprócz czego?

Extr. I -mitt -maat

Circumtivus Wokół kogo? Wokół
czego?

-suv -siv -sav

??? Na początku kogo?
Na początku czego? -ilat -ilat -ilat

??? Na końcu kogo?
Na końcu czego?

-ilut -ilut -ilut

??? W trakcie czego? -kiiv -kiiiv -kaav

??? U kogo? U czego? -tuv -tav – 

Obivus Dla kogo? Dla
czego?

-qut -qit -qat

Quoniamtivus Od kogo? Od czego? -iqut -iqit -iqat

Perivus Poprzez co? Poprzez
kogo?

-igut -igit -igat

Surrogativus Zamiast kogo?
Zamiast czego?

-uts -its -ats

??? Pomimo kogo?
Pomimo czego?

-puuq -piiq -paaq

Causalis Z powodu kogo?
Z powodu czego?

-vitut -vitit -vitit

Aequativus Ze względu na kogo?
Ze względu na co?

-qavut -qavut -qavat

Illativus Dokąd? -uk -ak -ik

Elativus Skąd? -up -ip -ap

 Abessivus Bez kogo? Bez
czego?

-ug -ig -ag

Copulativus I kto? I co? -uq -uq -uq

Alternativus Albo kto? Albo co? -uv -uv -uv

Quivus Który co? -naq -naq -naq



??? W przypadku kogo?
W przypadku czego?

-tavut -tavit -tavut

??? Tam sam jak kto?
Taki sam jak co?

-javut -javut -javut

??? Podobny do kogo?
Podobny do czego?

-jagut -jagut -jagut

??? Różny od kogo?
Różny od czego?

-jovut -jovut -jovut

??? Jakikolwiek kto?
Jakiekolwiek co?

-inip -inip -inip

??? Którykolwiek kto?
Którekolwiek co?

-inap -inap -inap

??? Czyjkolwiek kto?
Czyjekolwiek co?

-inup -isup -isup

Vocativus – -um Nom. Nom.

Liczba mnoga – in- qe- qa-

Atributivus Jaki? Czyj? ja- pi- laa-

Verbivus Co robi? – – -ti

Adverbivus Jak? jaq- piq- laaq-


