GREKISKA BASMORFEM
(morfem utöver dem som tas upp på s. 4 STEG 1)

agon
and(e)r, andr(o)
antrop(o)
ark(eo)
ast(e)r(o)
bapt
bibli(o)
bio
dem(o)
dendr(o)
didak(t)
dra(mat)
dynam(o)
ek(o)
erg(o), -urg
fen, fan
fil(o)
fob
for, fer
fos, fot(o)
fren
fys(io), fyt
fas
fon
gam
gen, gon
ge(o)
ger(ont)
gno(s)
gon(o)
graf, gram

kamp, att tävla
man
människa
främst, att härska, gammal

antagonist
androgyn
antropolog, misantrop
ärkebiskop, oligarki,
arkeologi
stjärna
astronomi, astronaut
dop, att döpa
baptist
bok
bibliofil, bibliografi
liv
biograf, biografi, biolog
folk
demagog, demokrati
träd
rododendron
att lära, undervisa
autodidakt, didaktik
att handla, handling
drama, drastisk
kraft, makt
dynamisk, dynasti
hus, hushållning, omgivning ekonomi, ekologi
arbete, verk(an)
ergonom, kirurg
sken, att skina, visa sig
fenomen, fantast
vän, att älska
diskofil, filantrop
fruktan
agorafobi, klaustrofobisk
att bära
periferi, semafor, fosfor
ljus
fosfor, fotograf
sinne, själ
schizofren, frenetisk
natur, alstra, växa
fysiologi, saprofyt
att tala
afasi, emfas
ljud
telefon, fonetisk
gifte
bigami, kryptogamer
härkomst, art, alstra(s)
genealogi, heterogen
jord
geologi, geograf
åldring
gerontolog, geriatrik
kunskap, att veta
diagnos, prognos
hörn
polygon, trigonometri
skrift, beskrivning, skriva autograf, grammatik

gyn(eko)
gyr(o)
heli(o)
hipp(o)
hydr(o)
hygr(o)
iat/e/r, iatr(o)
kine(mato)
kir(o)
klin, kli(t)
kosm(o)

kvinna
ring, krets
sol
häst
vatten
fuktighet
läkare, läkekonst
rörelse, att röra (sig)
hand
att böja, att luta, säng
ordnat världsallt, rymden

krat(o)
kri(n), kri(t)
krom(o), krom(at)
kryp(to), kryf
kykl(o)
leg, log
lit(o)
ly(s)
man(o)
met(e)r, metr(o)
morf(o)
nau(t)
nekr(o)
nom
nou, no(i)
ont(o)
onym, onom(ato)
op(s), op(t)
pat(o)
ped
pod
poli(t)
prak(t), prax

styrka, välde
avskilja, avgöra
färg
att dölja
krets, ring
ord, vetenskap, att tala
sten
att (upp)lösa
galenskap, att svärma
mått, att mäta
form, gestalt, att bilda
skepp, att segla
lik, död
lag, handha, kunskap
sinne, förstånd
varandet, väsen
namn
syn, att se
lidande, känsla, att känna
barn
fot
stad, stat, samhälle
handling, att handla

gynekolog, misogyn
gyrokompass
heliocentrisk, helium
hippolog, Fil-ippos (Filip)
hydrofor
hygrometer
psykiater, geriatri
kinematograf
kirurg, kiropraktiker
klinik
kosmopolit, kosmisk,
makrokosmos
demokrati, byråkrat
kriterium, kritisk, kris
polykrom, kromatisk
kryptogram, krypta
cykel, cyklisk
lexikon, geolog, dialekt
litografi, monolit
analys, dialys, paralysera
pyroman, manisk
ergometri, taxameter
metamorfos, amorf
nautisk, kosmonaut
nekrolog, nekropol
astronomi, agronom
paranoia, paranoid
paleontologi
anonym, onomatopoetisk
synops, optik
sympati, patetisk
pedagog, pediatri
antipoder
kosmopolit, politik
praktisk, praxis

psyk(o)
skep(t), skop
sof
som(at)
sta(t)
sten
tak(t), tax
tekn(o)
tom
ten, ton
te(t)
tea
teo
term(o)
top(o)
trof
xyl(o)
zo(o)

själ
betrakta(nde), tvivla(nde)
vis(het)
kropp
ställa (sig), stå, avväga
styrka
ordning, uppställa
konst (teknik)
snitt, att skära
spänning, att spänna
uppställning, sätta
betrakta, beskåda
gud
varm, värme
plats, ort
näring, att nära
trä
djur

psykopat, psyke, psykisk
periskop, skeptisk
filosofi, Sofia
somatisk
statisk, termostat
asteniker
taktik, taktisk, syntax
pyroteknik, teknologi
atom, anatomi
hypotenusa, ton, monoton
tes, kartotek, bibliotek
teater, teori
teologi, ateism
termos, termometer
topografisk, biotop
atrofi, hypertrofi
xylofon, xylografi
zoologi, zodiakern

