DET FÖRSTA STEGET
UPPGIFT 1:1 När du skriver orden med små grekiska bokstäver, jämför samtidigt med skrivsättet som redovisas på s. 3!
UPPGIFT 1:2
Nominativ



Genitiv







Dativ




Ackusativ




UPPGIFT 1:3
Frågan som ställs (Vad händer med en accent på tredje stavelsen från slutet,
om sista stavelsen vid böjningen blir lång) har följande svar: Accenten förflyttas ett steg åt höger (från tredje stavelsen till andra stavelsen från slutet)
Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ

























UPPGIFT 1:4
1 Ni älskar fritiden.
2 Av frukten (känner man) trädet.
3 Tiden flyr.
4 Människan är ett socialt djur (Aristoteles).
5 Dagen är varm.
6 Jag älskar barnet.
7 Vi skriver brevet.
8 Du undflyr dumhet.
9 Med god lycka (fritt Lycka till)
10 Teatern är vacker.
11 Segern ger ära.
12 Även du, (mitt) barn!
13 I vin sanning (Vid vindrickande kommer sanningen fram).

UPPGIFT 1:6
Nominativ







Genitiv







Dativ







Ackusativ







UPPGIFT 1:7
1 Aten är (ligger) i Attika.
2 Din seger bereder mig en ofantlig glädje.
3 Tillfället (fritt Nöden) prövar vänner.
4 Olivträden ger skugga.
5 I parken finns stora träd.
6 Okunnigheten är ofta orsak till olyckan.
7 Pojkarna samlar hästarna på slätterna.
UPPGIFT 1:8
1 Jag är alfa (början) och omega (slutet).
2 Du är Petrus.
3 Pojken är en grekisk pojke (en grek).
4 Vi är i Olympia.
5 Ni är på torget.
6 De är i huset.
UPPGIFT 1:9
Se Alf Henrikson, Antikens historier I, s. 225-229,
242, 258-259, 274-276!
UPPGIFT 1:10
1 Läkarens läkemedel ger åt dem hälsa.
2 Hans gåva är kär för oss.
3 Våra vänner hjälper er.
4 Bränn inte körlyrikern Pindaros hus!
5 Det finns en pojke, som stjäl.
6. Det finns människor, som vi beundrar mycket.

UPPGIFT 1:11
1  [eller ] 
  
2 
3 
4  [eller 

UPPGIFT 1:12
1 Iota subscriptum under  markerar dativ.
2 Det heter  i gen. sing. och  i ack. plur.
3  och 
4
5 a) Om ultima är lång (sista stavelsen, här en diftong),
kan antepenultima (tredje stavelsen från slutet) inte
längre uppbära accenten utan denna måste gå ett steg
åt höger, till penultima (näst sista stavelsen).
b) Om ultima (sista stavelsen) är lång, kan penultima
(näst sista stavelsen) inte längre ha cirkumflex utan
måste få en akut accent.
c) Lång betonad ultima (sista stavelsen) har i genitiv
och dativ alltid cirkumflex.
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