ANALYTISK UNDERSØGELSE AF VERBALFORMER PÅ GRÆSK
Overskrift

Forklaring

Farer og undtagelser

Præfixer skal ikke tages med
– de skal fjernes (i tankerne),
før man går videre.

ἀµφ(ι)-

ἀν(α)-

ἀντ(ι)-/ ἀνθ-

ἀπ(ο)-/ἀφ-

δι(α)-

εἰσ-

ἐκ-/ἐξ-

ἐν-/ἐµ-

ἐπ(ι)-/ἐφ-

κατ(α)-/καθ-

µετ(α)-/µεθ-

παρ(α)-

περι-

προ-

προσ-

συν-/συµ-

ὑπ(ο)-/ὑφ-

ὑπερ-

ε- kan også være
augment!

Er ordet et af det beskidte
halve dusin, skal man gå til
paradigmerne IIIa og IIIb

δίδωµι (stamme δο -/δω-)

τίθηµι (stamme θε-/θη-)

εἰµί

ἵηµι (stamme ε -/ ει-/η - )

ἵστηµι (stamme στα-/στη- )

εἶµι

Er der augment i ordet, er det
præteritum og indikativ

ἐ- (foran konsonant), η - (for α-, ε- eller η - i opslagsformen), ῃ - (for αι- eller ε ι- ),
ω- (for ο- ), ῳ - (for οι - ) (andre tilfælde er få)

ε- kan også være

og man skal se videre efter
mærker

-σ(α )-: aorist (aktiv og medium)
-θη (-) : aorist passiv

Stammer på -λ, -µ , -ν ,
-ρ har ikke sigma, men
forlænget stammevokal
(6.5.1.2)

Uden disse mærker er formen præteritum indikativ, enten imperfektiv eller tematisk
aorist eller en rodaorist (6.5.3) (Brug kapitel 22 til at finde disse aorist-stammer)

θε/θη kan også være
mærke for passiv!
Familie: lille – 6.4
begyndelsen af et præfix!

NB! Finit form – søg videre under personendelser!
Er der reduplikation i ordet,
er det perfektiv
(relativt sjælden form)

Reduplikation består i en fordobling af en indledende enkelt-konsonant med et ε indskudt
(λέλυκα), eller i en forlængelse af den indledende vokal (som ved augmentet)

Dobbelt-konsonanter har
ε- (evt. augment/præfix)

I aktiv er der som regel et –κ – som mærke før endelsen; i medium er der ikke noget
yderligere mærke, ikke engang en bindevokal (perf. med. er en atematisk form).

Der er en del uregelmæssige ord – brug kap. 22
Participiet: 5.6

NB! Formen kan være finit – søg evt. videre under personendelser!
Er der ikke noget augment og
reduplikation, skal man lede
efter et aspekt-mærke

Mærket findes umiddelbart efter opslagsformens stamme:

Stammer på -λ, -µ , -ν ,
-ρ har ikke sigma, men
forlænget stammevokal i
aorist (6.5.1.2) og attisk
futurum i futurum (6.7.2)

-σ(α )- : aorist (aktiv og medium)
-θη / θε(-) : passiv (normalt aorist – men se herunder)
-σ- : futurum (hvis efter passiv-mærke: futurum passiv)
Uden disse mærker er formen enten imperfektiv eller tematisk aorist
eller en rodaorist (6.5.3) (Brug kapitel 22 til at finde disse aorist-stammer)

og derefter modus-mærke

Mærket findes efter aspekt-mærket, hvis der er et:

Participier (aktiv og
passiv; imperf., aor., fut.):

1) er bindevokalen forlænget: konjunktiv
NB! Finit form – søg videre under personendelser!

Nom. sing. mask. viser
ikke -ντ -:

2) er der diftong ( -αι-, -ει-, -οι-, evt. kontraherede): optativ
NB! Finit form – søg videre under personendelser!

-ων: imperfektiv/futurum

3) er der -ντ- : participium aktiv og passiv (bøjes som adjektiv efter 3. bøjning)
eller -µ εν- : participium medium (bøjes som adjektiv efter 1-2. bøjning)
4) er endelsen –ε ιν, -σαι : infinitiv aktiv (imperfektiv og aorist),
eller –ναι : infinitiv perfektiv aktiv (og i det beskidte ½ dusin med familie)
eller aorist infinitiv passiv,
eller -σθα ι : infinitiv medium (og futurum passiv)

-ας: aorist aktiv
-εις: aorist passiv (men
bem. det besk. ½ dusin)
Fem. viser ikke -ντ Nom. sing. neut.: -ν (altså
uden -τ -)

5) er der intet mærke, er formen imperfektiv præsens indikativ
NB! Finit form – søg videre under personendelser!
PERSONENDELSER i AKTIV (bemærk, at der kan være bindevokal (ε/ο)) og PASSIV
1. p. s.

2. p. s.

3. p. s.

1. p. p.

2. p. p.

3. p. p.

Se i øvrigt om personendelser i ΒΑΣΙΣ 6.2.3

-ω

-εις

-ει

-µεν

-τε

-ουσιν

Præsens indikativ imperfektiv; futurum indikativ

-ν

-ς

-ε(ν)

-µεν

-τε

-ν

Præteritum ind. imperfektiv (≈ præt. ind. pass. (3. p. p. –σαν) og opt. pass.)

-ω

-ῃς

-ῃ

-ωµεν

-ητε

-ωσιν

Konjunktiv (både imperfektiv og aorist; med forlænget bindevokal)

-µι

-ς

-

-µεν

-τε

-εν

Optativ

-ειας

-ειε(ν)

-ειαν

Aorist optativ: alternative (hyppige) former (-ει- i st. f. -αι-)

-

-ς

-ε(ν) *

-µεν

-τε

-ν

Aorist indikativ præteritum (*-ε i st. f. - α)

-α

-ας

-ε(ν)

-αµεν

-ατε

-ασι(ν)

Perfektiv indikativ præsens (der findes også en præteritum: sjælden)

PERSONENDELSER i MEDIUM (bemærk, at der kan være bindevokal (ε/ο)) og PASSIV
1. p. s.

2. p. s.

3. p. s.

1. p. p.

2. p. p.

3. p. p.

Se i øvrigt om personendelser i ΒΑΣΙΣ 6.2.3

-µαι

-ει/ῃ

-ται

-µεθα

-σθε

-νται

Præsens indikativ imperfektiv; futurum indikativ (også passiv)

-µην

-[σ]ο *

-το

-µεθα

-σθε

-ντο

Præteritum; alle optativ

-ωµαι

-ῃ

-ηται

-ωµεθα

-ησθε

-ωνται

Konjunktiv (både imperfektiv og aorist; med forlænget bindevokal)

-µαι

-σαι

-ται

-µεθα

-σθε

-νται

Perfektiv indikativ præsens (bemærk: ingen bindevokal (’atematisk’))

* kontraheres til -ω (aor.) eller –ου (imperf.)

PERSONENDELSER i IMPERATIV (alle diatheser) (kun 2. person-imperativer)
Aktiv, sing.: imperf.: -ε; aor.: -ον; plur.: -τε.

Medium, sing.: imperf.: -ου; aor.: -αι; plur.: -σθε.

Passiv, sing.: -τι; plur.: -τε.

