
Indicativo Framsöguháttur 

Presente Passato prossimo Nútíð Núliðin tíð 

io sono io sono stato ég er ég hef verið 
tu sei tu sei stato þú ert þú hefur verið 
lei è lei è stato hún er hún hefur verið 
noi siamo noi siamo stati við erum við höfum verið 
voi siete voi siete stati þið eruð þið hafið verið 
loro sono loro sono stati þau eru þau hafa verið 
    
Imperfetto Trapasso prossimo Þátíð Þáliðin tíð 

io ero io ero stato ég var ég hafði verið 
tu eri tu eri stato þú varst þú hafðir verið 
lei era lei era stato hún var hún hafði verið 
noi eravamo noi eravamo stati við vorum við höfðum verið 
voi eravate voi eravate stati þið voruð þið höfðuð verið 
loro erano loro erano stati þau voru þau höfðu verið 
        
Futuro Futuro anteriore Framtíð Þáframtíð 

io sarò io sarò stato ég mun vera ég mun hafa verið 
tu sarai tu sarai stato þú munt vera þú munt hafa verið 
lei sarà lei sarà stato hún mun vera hún mun hafa verið 
noi saremo noi saremo stati við munum vera við munum hafa verið 
voi sarete voi sarete stati þið munuð vera þið munuð hafa verið 
loro saranno loro saranno stati þau munu vera þau munu hafa verið 
        
Passato remoto Trapassato remoto   

io fui io fui stato     
tu fosti tu fosti stato     
lei fu lei fu stato     
noi fummo noi fummo stati     
voi foste voi foste stati     
loro furono loro furono stati     
     
     
 

 

 

Congiuntivo Viðtengingarháttur 

Presente Passato Nútíð Núliðin tíð 

io sia io sia stato ég sé ég hafi verið 
tu sia tu sia stato þú sért þú hafir verið 
lei sia lei sia stato hún sé hún hafi verið 
noi siamo noi siamo stati við séum við höfum verið 
voi siate voi siate stati þið séuð þið hafið verið 
loro siano loro siano stati þau séu þau hafi verið 
        
Imperfetto Trapassato prossimo Þátíð Þáliðin tíð 

io fossi io fossi stato ég væri ég hefði verið 
tu fossi tu fossi stato þú værir þú hefðir verið 
lei fosse lei fosse stato hún væri hún hefði verið 
noi fossimo noi fossimo stati við værum við hefðum verið 
voi foste voi foste stati þið væruð þið hefðuð verið 
loro fossero loro fossero stati þau væru þau hefðu verið 
        

Condizionale Skildagaháttur 

Presente Passato Skildagatíð Þáskildagatíð 

io sarei io sarei stato ég mundi vera ég mundi hafa verið 
tu saresti tu saresti stato þú mundir vera þú mundir hafa verið 
lei sarebbe lei sarebbe stato hún mundi vera hún mundi hafa verið 
noi saremmo noi saremmo stati við mundum vera við mundum hafa verið 
voi sareste voi sareste stati þið munduð vera þið munduð hafa verið 
loro sarebbero loro sarebbero stati þau mundu vera þau mundu hafa verið 
        

Imperativo Boðháttur 

tu sii   þú ver   
lei sia   hún veri   
noi siamo   við verum   
voi siate   þið verið   
loro siano   þau veri   

 


