Uppgifter
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.
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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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7

8
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DET ANDRA STEGET
UPPGIFT 2:1
1 De sätter sig i skuggan.
2 Boken älskas av barnen.
3 Ett ont följer på ett (annat) ont.
4 Jag räddas av brodern.
5 Era fiender förföljs.
6 Jag skadas inte av sjukdomen.
7 Attika synes (för) oss vackert.
UPPGIFT 2:2
1 I går bar en budbärare ett brev från fältherren till rådet.
2 I brevet skrev fältherren om den sköna segern.
3 Atenarna firade en fest på torget.
4 Hästarna samlades/sammanfördes av soldaterna.
5 Fältlägret intogs av atenarna.
6 Bröderna avhöll sig från brott.
7 Människorna, som hade en sjukdom, ville gå till läkaren.
UPPGIFT 2:3
1 .
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
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UPPGIFT 2:4
1 Atenarnas fältherre befann sig i fiendernas land och
tillsammans med honom soldaterna (hans soldater).
2 Då de var där, fick fienderna syn på dem och under
skrik kom de mot fältherren och dem (som var) med honom.
3 Fältherren och hans soldater grep sina vapen.
4 Striden var under hela dagen häftig, men fienderna
tog till flykten och lämnade kvar sina vapen.
5 Atenarnas armé fick segern på sin lott.
UPPGIFT 2:5
1 De kloka lär sig mycket (många ting) av sina ovänner.
2 En stor bok (är) ett stort ont.
UPPGIFT 2:6
1 Handen har fem fingrar.
2 Vi hade en stor förhoppning.
3 Elefanternas betar är vita.
4 Fältherren samlade en här.
5 En svala gör ingen vår.
6 Sångmö, sjung för mig om (d)en man …
UPPGIFT 2:7
1 Gå in genom den trånga porten,
2 eftersom den port är vid och den väg är bred som leder till
fördärvet, och många är de som går in genom den,
3 eftersom den port är trång och den väg är smal som
leder till livet och få är de som finner den.
4 Vet ni inte, att de som springer på stadion alla löper i kapp,
men att bara en vinner segerkransen?
UPPGIFT 2:8
1 Perserna anföll de hellener, som bevakade Termopylepasset.
2 Barbarerna var många.
3 När perserna såg att spartanerna var få, anföll de från alla håll.
4 Grekerna kämpade med stort mod mot Xerxes perser och
kände inte fruktan för dem.
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5 Ty de litade på Leonidas, men förrädaren Ephialtes förde
många av perserna längs en hemlig väg, så att de kunde
falla Leonidas i ryggen och vinna.
6 Därför ansågs Ephialtes vara skyldig till persernas seger.
7 I sjöslaget vid Salamis anföll atenarna med kraft barbarerna,
som genast tog till flykten.
UPPGIFT 2:9
1 Se svar under avsnitt 2.2
2 Se svar under avsnitt 2.3
3 Se svar under avsnitt 2.7
4 Om ett verb är sammansatt med en preposition,
sätts augmentet mellan prepositionen och verbstammen:
 +  blir i imperfekt  (prefix-stöts ut)
 +  blir i imperfekt  (prefix- stöts ut).
5  – : om den sista stavelsen är lång, kan
den tredje stavelsen från slutet inte ha accent. Accenten
flyttas i stället ett steg åt höger till den näst sista stavelsen!
 – : Vid enstavig böjningsstam () ligger betoningen på ändelsen i genitiv o. dativ, singularis o. pluralis!
6 I fortlöpande text försvagas akut på den sista stavelsen till
grav men framför skiljetecken bibehålls den akuta accenten.
7 Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ
















8 Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ


























9 Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ
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DET TREDJE STEGET
UPPGIFT 3:1
1 Jag ska visa vägen för dig.
2 Massan (Majoriteten) kommer alltid att ha stor makt.
3 Genom noggrannhet (instrumental dativ) kommer de att
förvärva beröm.
4 Jag kommer att se många ting (mycket) [neutr. plur. på grek.=
neutr. sing. på svenska].
5 De kommer att visa för oss (de ting som=) vad de ämnar
(skola) göra.
6 Vi kommer att skriva många brev.
7 Ni kommer alltid att älska våra vänner.
8 De ska försöka att kämpa modigt.
9 Kärlek(en) kommer att övervinna allt.
10 De ska se dramat (ett drama), som framförs väl.
11 Vår far kommer att skicka böckerna.

UPPGIFT 3:2
1 Grekerna besegrade perserna i slaget vid Salamis.
2 Vinden drev bort de svarta molnen, så att solen lyste fram.
3 Jag vill idag hedra min moder.
4 Kyros gjorde en räkning av hellenerna i parken.
5 Ni skickade brevet till er fader.
6 De visade vägen för dig.
7 Han befallde männen att bevaka lägret.
9 Vi begravde de döda.
10 De dolde de orättfärdiga gärningarna (sina brott).

7

UPPGIFT 3:3
1 Jag kom, jag såg, jag segrade.
2 En människa (Människan) är alla sakers (alltings) mått.
3 De ska rädda dig, eftersom du svävar i fara.
4 Fältherren kommer att samla en här för att föra krig mot
barbarerna.
5 Vännen (En vän) är det bästa av alla ting (allt).
6 Xerxes förde med sig en stor här för att han skulle göra
Hellas honom underdånigt.
7 Männen ska fälla dessa träd.
8 Atenarna kommer att förfölja dessa fiender.
9 Jag ska hjälpa dem som önskar hjälp.
10 Drottningen dog efter att ha regerat under mycken (lång) tid.
11 Efter att ha skrivit detta brev skickade ni det till er far.
UPPGIFT 3:4
1 Allting flyter.
2 Ni försöker att göra väl.
3 Ingen älskar den som handlar orätt.
4 Den människa finns inte, som är lycklig i allt.
UPPGIFT 3:5
1 Läraren älskas av eleverna (de studerande).
2 Vad gjorde han (hon)?
3 Ni vågade handla rätt(rådigt).
4 Jag anklagar inte någon oskyldig.
5 Temistokles anförde atenarna.
UPPGIFT 3:6
1 Envåldshärskarna förhärjar landområdena.
2 Landet förhärjas av envåldshärskaren.
3 Ni befriade staden.
4 Attika förhärjades skamligen av Xerxes.
5 2 000 legosoldater värvades av anföraren.
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UPPGIFT 3:7
Vilka män tog Kyros emot till sin måltid?
UPPGIFT 3:8
1 Med all kraft uppträdde Sokrates mot sofisterna.
2 Vi ska plocka vackra blommor till en krans.
3 Du har ett säkert hopp.
4 Slätten var jämn och allt det, som växte på den, välluktande.
5 Dramerna är fulla av klokhet.
6 Dina ord är sanna.
7 Diogenes var atenare till börden.
8 Diogenes berömmelse var stor.
9 Denne man är vis.
UPPGIFT 3:9
1 När Alexander tågade genom öknen, led han själv av törst.
2 Också hans soldater led (av törst).
3 De som var spejare i detta land (eg. detta lands bespejare)
fann lite vatten i en klippsänka.
4 De hällde det i en hjälm och bar det till Alexander.
4 Utan att själv ha druckit hällde denne ut vattnet ur hjälmen.
5 Sedan soldaterna hurrat krävde de att Alexander skulle leda
deras väg (framåt), eftersom de med anledning av Alexanders
självbehärskning nu uthålligt stod emot sin törst.
UPPGIFT 3:10
1 Ett futurmärke -- inskjuts mellan stam och personändelser
i presens, varvid kort stamvokal förlängs.
Personändelserna är ().
2 Augment och förlängning av kort stamvokal jämte
tillägg av  samt vokalen , som går igen nästan överallt i
sigmaaoristen.
Personändelserna är ()
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3 a) ()()
b) (), ()
c) 
d) 
4 a) 
b) 
c) 
5 a)  gen. 
b)  gen. 
c)  gen. 
6  , gen. ,


7 a)  < * (sigmat faller bort + kontraktion
av  och  =  )
b)  < * (sigmat faller bort + kontraktion
varvid  segrar och e-ljudet förlängs)
8  kan stå
i singularis kasus ackusativ mask. och fem.,
i pluralis kasus nominativ och ackusativ neutr.
9










DET FJÄRDE STEGET
Uppgift 4:1
1 Därefter tågade Kyros 20 parasanger till Kelainai.
2 Där hade Kyros ett palats och en park full av vilda djur.
3 Floden Maiandros flyter genom parken.
4 Där stannade Kyros 30 dagar.
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5 Härunder gjorde han en räkning (mönstring) av soldaterna i
parken och hopliterna var 11 000 och peltasterna omkring 2 000.

6 Xenias förrättade ett offer till Zeus Lykaios.
7 Därefter tågade han 30 parasanger genom Lykaonien under
fem dagsmarscher.
Uppgift 4:2
1 Därefter skickade Kyros tillbaka den kilikiska kvinnan till
Kilikien.
2 Kyros sände med henne de soldater, som Menon hade.
3 Kyros tågade med de andra genom Kappadokien 25
parasanger till staden Dana.
4 Där stannade Kyros fem dagar.
5 Under denna tid dödade Kyros persern Megafernes, en
kunglig hovman (sannolikt spion åt kung Artaxerxes!).
6 Därifrån försökte de bryta (ta sig) in i Kilikien.
7 Invasionsvägen var en väg som var mycket brant och
omöjlig att komma igenom, om någon hindrade.
8 Syennesis påstods också vara på höjderna.
9 Därför stannade de en dag på slätten, som var full av alla
slags träd.
10 Därefter gick (begav sig) Kyros upp på höjderna.
11 Det var redan omkring förmiddag när Patägyas
anlände (på grek. historiskt presens) och genast på både
persiska och grekiska ropade till de soldater som han
mötte att Artaxerxes med sin här ryckte fram som till strid.
12 Där blev då en stor oro.
Uppgift 4:3
1 Vis är Sofokles, visare Euripides men visast av alla män Sokrates.

2 Döden är det säkraste slutet.
3 Nu förblir tron, hoppet och kärleken, dessa tre.
Men störst av dessa (är) kärleken.
4 Det är lättare att tala än att handla.
5 Fenicierna var de mest sjövana av utländska folkslag.
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Uppgift 4:4
1 Akropolis är en del av staden Aten.
2 Den är till sin natur otillgänglig, stark genom sina höga
murar och svår att inta genom sitt mäktiga försvar.
3 Under Apseudes arkontat fullbordade Mnesikles
Propyléerna, genom vilka vi också idag går till Akropolis.
4 Uppgången är mycket stenig men för dem som går dit upp
är anblicken fantastisk.
5 Ruinerna av Partenon, av Erekteion och av Nikes tempel
griper oss fortfarande väldigt.
6 Atenarna byggde stora murar från staden till havet.
Uppgift 4:5
1 Ett lejoninna, som hånades av en räv på grund av att hon
alltid födde en unge (i taget), sade: ’En men ett lejon!’
2 Varje människa bär två säckar, den ena på bröstet, den andra
på ryggen. Varje säck är full av fel men säcken framtill är full
av fel som finns hos andra och säcken baktill är full av de
egna felen.
3 Människor märker med sina ögon (ser) därför inte de egna
felen men ser alltid de fel, som finns hos andra.
Uppgift 4:6
1 Sedan Kyros dött… Efter Kyros död…
2 Medan han sade detta…
3 Om gud(en) vill ska jag komma.
4 Medan strategen gick ut, iakttog soldaterna tystnad.
Uppgift 4:7
1 Medan Odysseus sov slaktade männen Helios oxar.
2 Helios vredgades mycket på Odysseus för denna saks skull.

3 Sedan Odysseus utstått mycket på havet, var han sju år på
Kalypsos ö.
4 Därefter skickade Zeus Hermes till henne med befallning att
(hon skulle) låta Odysseus fara vidare.
5 Eurykleia var namnet på en gammal kvinna, som hade skött
hjälten Odysseus son.
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Uppgift 4:8
1 Xerxes utrustade många krigsskepp.
2 Historieförfattarna berättar att skeppens segel dolde haven.
Uppgift 4:9
1 Ryttaren steg upp på hästen.
2 Kyros tågade upp på bergen utan att någon hindrade.
3 Livet är kort men (läke)konsten är lång.
4 Flyktingarna gick över floden.
5 När Kroisos gått över Halys, kommer han att störta ett stort
rike.
Uppgift 4:10
1 Böjningen blir
 ’en stor skepsis’





’små doser’

()


2 Komparationen blir
a)  ’bittrare’
 ’mest bitter’
b)  ’mer framgångsrik’
 ’mest framgångsrik
c)  ’större’ ’störst’
3 Böjningen blir
 ’en bättre ryttare’
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()()


4 Dativ singularis av heter 
5 Adverben redovisas vid komparation så här:
a) ’på ett bittert sätt’’mer bittert’
’på det mest bittra sättet’
b) ’på ett klokt sätt’ ’mer klokt’
 ’på det mest kloka sättet’
6 Genitivus absolutus är en förkortad sats. Den kan på
svenska omskrivas till bl.a. självständig bisats, se avsnitt 4.8!
7 Aoristtyperna är:
a) sigmatisk aorist, se avsnitt 3.4
b) tematisk aorist, se avsnitt 2.7
c) rotaorist, se avsnitt 4.10

DET FEMTE STEGET
UPPGIFT 5:1
1 Attika förstördes av Xerxes.
2 Dörrarna öppnades.
UPPGIFT 5:2
1 Sedan envåldshärskaren besegrats, begav sig medborgarna
hemåt.
2 Efter att ha ställts upp (ordnats) i avdelningar begav sig
soldaterna i väg.
3 Allt yppades av förrädaren för fienderna.
4 Perserna drevs på flykten skrämda av ryttarna. Alternativt:
Perserna skrämdes av ryttarna och drevs på flykten.
UPPGIFT 5:3
Jag ska göra allt för att inte barnen ska skadas.
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UPPGIFT 5:4
1Sedan en räv sett mogna druvor (på en vinranka), försökte.
den äta upp dem.
2Sedanden ansträngt sig mycket men inte kunnat nå dem,
sökte den lindra sin sorg och sade till sig själv: ’De är ännu
inte mogna druvor.’
UPPGIFT 5:5
1 
2 
UPPGIFT 5:6






UPPGIFT 5:7
1 Jag har funnit det, utropade Arkimedes.
2 De har visat allt för oss.
3 Han hade tyckt om hästarna (sina hästar).
4 Det som jag skrivit har jag skrivit.
5 Många av grekerna hade flytt till Peloponnesos.
6 Jag har fört tillbaka flyktingarna till fäderneslandet.
7 Atenarna hade skickat skeppen till Delos.
8 Hunden hade troget vaktat huset.
9 Du har dödat förrädaren.
10 Allt har uppenbarats.
11 Kyros säges ha älskats av många.
12 Han sade att kunskapens rötter var beska men (att) dess
frukt (var) söt.
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UPPGIFT 5:8
1 Låt oss ha ledighet (ta ledigt)! Presens konjunktiv (uppmaning)
2 Undfly (Undvik) dumheter! Presens konjunktiv (uppmaning)
3 Måtte du älska sanningen! Presens optativ (önskan)
4 Olivträdet skulle kunna ge oss skugga. Modus potentialis
5 Fältherren skickade efter grekerna, för att han skulle
överlägga med dem. Oblik optativ
6 Xenias berättade för mig, vilka män fältherren tagit emot till
en måltid. Oblik optativ, jfr avsnitt 3.11
7 Låt oss förfölja fienderna! Presens konjunktiv (uppmaning)
8 Vi kommer att göra allt för att (vi ska) rädda dig. Presens
konjunktiv i avsiktsbisats
9 Bonden berättade, för vem hästarna föddes upp. Oblik optativ
10 Måtte de överlägga noga! Presens optativ (önskan)
UPPGIFT 5:9
1 Du ingav mig hopp.
2 Eftersom du ingav (presens particip nom. mask.) mig
hopp och mod, förde du mig till seger.
4 Tiotusen dareiker ges till honom.
5 Vilket var nödvändigt att bevisa eller Vilket skulle bevisas.
UPPGIFT 5:10
1 När Kyros erbjudit soldaterna gåvor följde de honom gärna.
2 De placerade varorna i magasinet.
UPPGIFT 5:11
1 En hund, som bar på ett köttstycke, gick (på en spång) över
en flod.
2 Då den sett sin egen spegelbild i vattnet, trodde den att det
var en annan hund som hade ett större köttstycke.
3 Därför släppte den sitt eget köttstycke och skyndade
(för) att rycka till sig den där andra hundens köttstycke.
4 Då inträffade för denna (hund) att berövas båda köttstyckena.
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UPPGIFT 5:12
1 En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade
ut för rövare, som - efter att ha både slitit av honom kläderna
och pryglat honom - lämnade honom halvdöd och försvann.

2 Av en tillfällighet reste en präst på denna väg men när han
sett mannen, skyndade han förbi honom.
3 När en levit kommit till platsen och sett mannen, skyndade
också han på samma sätt förbi honom.
4 Men en samarit (samarier*), som var på resa, kom till platsen
och när han sett mannen, fylldes han av medlidande. *hatat folk
5 Han gick fram och förband hans sår, samtidigt som han göt
olja och vin (på dem).
6 Sedan samariten (samariern) satt mannen på sin egen åsna,
förde han honom till ett värdshus och skötte om honom.
7 Efter att på morgonen ha tagit fram två denarer gav han
dem till värdshusvärden och sade: ’Sköt om honom, och
vad helst du ytterligare lägger ut (aorist konj.), ska jag betala
det till dig vid min återkomst (när jag kommer åter)’.
UPPGIFT 5:13
1 Om vi vinner en seger över romarna i ännu en strid,
kommer vi att vara helt förlorade.
2 Det är bättre att vara än att synas.
3 Vi påstår att saken förhåller sig så (ackusativ med infinitiv).
4 Leonidas avstod från räddning (att rädda sig).
5 Jag förstod allt som de hade berättat för mig.
6 Xerxes gav åt honom många silvermynt.
7 Ge mig (en punkt) där jag kan stå och jag ska rubba jorden.
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