Mikrogrammatik. Substantiv, adjektiv och pronomen
Solders, Grekisk skolgrammatik (S), Blomqvist-Jastrup, Grekisk grammatik (BJ)

1 Bestämda artikeln. Första och andra deklinationerna,
jfr S 17, 18, 19, 21, 23 (adj.) och 26 (adj.); BJ 51, 54, 62, 64, 99 (adj.)
Best.
art.
o(

2:a dekl.
häst (M)
i(/pp-oj

Best.
art.
h(

1:a dekl.

Best.
seger dörr (F) art.
ni/kh qu/ra
t-o\

2:a dekl.
träd (N)
de/ndr-on

t-ou=

i(/pp-ou

t-h=j

ni/khj qu/raj

t-ou=

de/ndr-ou

t-%=
t-o\n

i(/pp-%
i(/pp-on

t-v=
t-h\n

ni/kv qu/r#
ni/khn qu/ran

t-%=
t-o\

de/ndr-%
de/ndr-on

oi(
t-w=n

i(/pp-oi
i(/pp-wn

ai(
t-w=n

ni=kai
nikw=n

t-a\
t-w=n

de/ndr-a
de/ndr-wn

t-oi=j

i(/pp-oij

t-ai=j

ni/kaij

t-oi=j

de/ndr-oij

t-ou\j

i(/pp-ouj
t-a\j
ni/kaj
t-a\
de/ndr-a
Observera 1: qa/latta, qala/tthj, qala/ttv, qa/lattan (kort a i nom. o. ack.)
Observera 2: Inom ramen för 1:a deklinationen finns substantiv som har genus
maskulinum och följande böjningsmönster: i singularis o( poli/thj, (jfr i(/ppo-j),
tou= poli/tou, (jfr i(/pp-ou), t%= poli/tv, to\n poli/thn ’medborgaren’,
i pluralis oi( poli=tai, tw=n politw=n, toi=j poli/taij, tou\j poli/taj.

2 Tredje deklinationen (exkl. sigmastammar och stammar på
i/diftong), jfr S 29, 31, 34, 36 samt 33:1 (pres. part.) och 35 (adj.);
BJ 71, 72, 74, 76, 78, 80 samt 99-101 (adj.) och 104:2 (pres.part).
lejon (M)

natt (F)

mun (N)

le/wn
le/ont-oj
le/ont-i
le/ont-a

nu/c
nukt-o/j
nukt-i/
nu/kt-a

sto/ma
sto/mat-oj
sto/mat-i
sto/ma

le/ont-ej
leo/nt-wn
le/ou-si

nu/kt-ej
nukt-w=n
nuci/

sto/mat-a
stoma/t-wn
sto/ma-si

le/ont-aj

nu/kt-aj

sto/mat-a

3 Tredje deklinationen: pa=j ’hel, varje, allt, alla’, jfr S 32, BJ 104:1
pa=j
pant-o/j
pant-i/
pa/nt-a

pa=s-a
pa/s-hj
pa/s-v
pa=s-an

pa=n
pant-o/j
pant-i/
pa=n

pa/nt-ej
pa/nt-wn
pa=-si
pa/nt-aj

pa=s-ai
pas-w=n
pa/s-aij
pa/s-aj

pa/nt-a
pa/nt-wn
pa=-si
pa/nt-a

4 Tredje deklinationens stammar på s och på i/diftong,
jfr S 37, 40 och 42 samt 38 (adj.); BJ 82, 88 och 92 samt 106 (adj.)
blomma (N)
a)/nqoj

tydlig (Adjektiv MFN)
safh/j, -h/j, -e/j

stad (F)
po/lij

konung M)
basileu/j

a)/nqouj*

safou=j

po/lewj*

basile/wj*

a)/nqei
a)/nqoj

safei=
safh=, -h=, -e/j

po/lei
po/lin

basilei=
basile/a

a)/nqh
a)nqw=n

safei=j, -ei=j, -h=
safw=n

po/leij
po/lewn

basilei=j
basile/wn

a)/nqesi

safe/si

po/lesi

basileu=si

a)/nqh
safei=j, -ei=j, -h=
po/leij
basile/aj
*urspr. anqes-oj
*urspr. polh-oj * urspr. basilh-oj

5 Komparation av adjektiv och adverb,

S 46, 47 och 48; BJ 110, 111 och 113

pikr-o/j

pikr-o/-ter-oj

pikr-o/-tat-oj

bitter, bittrare, bittrast

kal-o/j

kall-i/wn, -ion

ka/ll-ist-oj

skön, skönare, skönast

pol-u/j

plei/wn, plei=on

plei=stoj

mycket, mera, mest

pikr-w=j

pikr-o/-ter-on

pikr-o/-tat-a

bittert, bittrare, bittrast

6 Personliga pronomen, m.m., jfr S 50, BJ 116
OBS! Som personligt pronomen i 3:e person nominativ (’han, hon, den, det; de’)
använder grekiskan olika pronomen, t.ex. o(/de, h/(de, to/de ’denne, denna, detta’.
(1:a pers. sing.)
e)gw/ jag

su/

(3:e pers. sing.)
[o(/de]

[h/(de]

[to/de]

mou min

sou din

au)t-ou= hans

au)t-h=j hennes

au)t-ou= dess

moi mig
me mig
(1:a pers plur.)
h(mei=j vi

soi dig
se dig
u(mei=j ni

au)t-%= honom
au)t-v= henne
au)t-o/n honom au)t-h/n henne
(3:e pers. plur.)
[oi(/de]
[ai(/de]

t[a/de]

h(mw=n vår
h(mi=n oss

u(mw=n er
u(mi=n er

au)t-w=n deras
au)t-oi=j dem

au)t-w=n deras
au)t-oi=j dem

(2:a pers. sing.)

(2:a pers. plur.)

au)t-w=n deras
au)t-ai=j dem

au)t-%= den, det
au)t-o/ den, det

h(ma=j oss
u(ma=j er
au)t-ou/j dem au)t-a/j dem
au)t-a/ dem
Nominativerna au)to/j, -h/, -o/ betyder ensamma eller före bestämd artikel ’själv’
men efter bestämd artikel ’(den) samme’: o( au)to/j, h( au)th/, to\ au)to/.

7 Relativa pronomen, jfr S 54, BJ 121
I nominativ heter relativa pronomen i singularis o(/j, h(/, o(/, i pluralis
oi(/, ai(/, a(/ och böjs i övrigt som au)to/j ovan. Alla former har accent och i genitiv
och dativ singularis och pluralis är denna cirkumflex, dvs. gen. ou(=, h=(j, ou(=, etc.
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Mikrogrammatik. Verb
Solders, Grekisk skolgrammatik (S), Blomqvist-Jastrup, Grekisk grammatik (BJ)

8 Presens och futurum, jfr S 63, BJ 144, 170
Aktivum
lu/-w jag löser
lu/-eij du löser
lu/-ei han/hon/den/det löser
lu/-omen vi löser
lu/-ete ni löser
lu/-ousi(n) de löser

Medium-passivum
lu/-omai jag löser (mig)/jag löses
lu/-v du löser (dig)/du löses
lu/-etai han etc. löser (sig)/ löses
lu-o/meqa vi löser (oss)/vi löses
lu/-esqe ni löser (er)/ni löses
lu/-ontai de löser (sig)/de löses

Presens infinitiv aktivum heter lu/-ein ’att lösa’.
Presens infinitiv medium-passivum heter lu/-esqai ’att lösa (sig), lösas’.
Futurum bildas med tillägg av -s- till stammen: lu/s-w jag ska lösa etc.
Presens konjunktiv aktivum heter lu/-w, -vj, -v, -wmen, -hte, -wsin
Presens konjunktiv medium-passivum heter bl.a. lu/-wmai, -htai, -wntai
Presens optativ aktivum heter lu/-oimi, -oij, -oi, -oimen, -oite, -oien
Presens optativ medium-passivum heter lu-oi/mhn, lu/-oito, lu/-ointo

9 Imperfekt och tematisk aorist, indikativ akt., jfr S 63, 76; BJ 184
Imperfekt: augment + presensstam
feug- ’vara stadd på flykt’

Aorist: augment + aoriststam
fug- ’ta till flykten’

e)/-feug-on jag var stadd på flykt

e)/-fug-on jag tog till flykten

e)/-feug-ej du var stadd på flykt

e)/-fug-ej du tog till flykten

e)/-feug-e han. var stadd på flykt

e)/-fug-e han tog till flykten

e)-feu/g-omen vi var stadda på flykt

e)-fu/g-omen vi tog till flykten

e)-feu/g-ete ni var stadda på flykt

e)-fu/g-ete ni tog till flykten

e)/-feug-on de var stadda på flykt
e)/-fug-on de tog till flykten
Den tematiska aoristens infinitiv aktivum heter fug-ei=n ’att ta till flykten’

10 Sigmatisk aorist, aktivum och medium, jfr S 75:1, BJ 179
Aktivum
e)/-lu-s-a jag löste
e)/-lu-s-aj du löste
e)/-lu-s-e han/hon/den/det löste
e)-lu/-s-a-men vi löste
e)-lu/-s-a-te ni löste
e)/-lu-s-a-n de löste

Medium
e)-lu-s-a/mhn jag löste (mig)
e)lu/-s-w du löste (dig)
e)lu/-s-ato han etc. löste (sig)
e)lu-s-a/meqa vi löste (oss)
e)lu/-s-asqe ni löste (er)
e)lu/-s-anto de löste (sig)

Aorist infinitiv aktivum heter lu=-s-ai ’att lösa’ (aoristisk aspekt).
Aorist infinitiv medium heter lu/-s-asqai ’att lösa (sig)’ (aoristisk aspekt)
Aorist konjunktiv aktivum heter lu/-s-w, -vj, -v, -wmen, -hte, -wsin
Aorist konjunktiv medium heter bl.a. lu/-s-wmai, -htai, -wntai
Aorist optativ aktivum heter lu/-s-aimi, -aij, -ai, -aimen, -aite, -aien
Aorist optativ medium heter bl.a. lu-s-ai/mhn, lu/-s-aito, lu/-s-ainto
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11 Aorist passivum. Perfekt aktivum, jfr S 80 b, 82, 83 och 84; BJ 195, 204
Aorist passivum
Perfekt aktivum
e)-lu/-qhn jag löstes
le/-lu-ka jag har löst
e)-lu/-qhj du löstes
le/-lu-kaj du har löst
e)-lu/-qh han/hon/den/det löstes
le/-lu-ke han etc. har löst
e)-lu/-qhmen vi löstes
le-lu/-kamen vi har löst
e)-lu/-qhte ni löstes
le/-lu/-kate ni har löst
e)-lu/-qhsan de löstes
le/-lu/-kasi n de har löst
Aorist infinitiv passivum heter luqh=-nai ’att lösas’ (aoristisk aspekt).
Aorist particip passivum heter luqei/j, luqei=sa, luqe/n ’en som har lösts’
Perfekt infinitiv aktivum heter lelu-ke/nai
Perfekt particip aktivum heter lelu-kw/j, lelu-kui=a, lelu-ko/j

12 Particip bl.a. på -nt (typverb lu/w), S 33: 1, 3 och 4 samt 30:3; BJ 104
Presens och futurum particip, jfr punkterna 3 le/wn och 1
Futurum particip bildas med tillägg av -s- till stammen
lu/-wn
lu/-ous-a
lu=-on
lu/-ont-oj
lu-ou/s-hj
lu/-ont-oj
lu-o/menoj
lu-ome/nh
lu-o/menon
lu-ome/nou
lu-ome/nhj
lu-ome/nou

qa/latta
pres. part. aktivum:
’lösande, som löser’
pres. part. med. pass.:
’som löser (sig), som löses’

Sigmatisk aorist particip, ’havande löst, efter att ha löst’, jfr pa=j
aktivum
lu/-s-a-j
lu/-s-as-a
lu=-s-an
lu/-s-ant-oj
lu-s-a/s-hj
lu/-s-ant-oj
medium
lu-s-a/menoj
lu-s-ame/nh
lu-s-a/menon
Aorist passivum particip, ’ löst, efter att ha blivit löst, en som lösts’
passivum
lu-qei//j
lu-qei=s-a
lu-qe/-n
lu-qe/-nt-oj

lu-qei/s-hj

lu-qe/-nt-oj

Perfekt particip, ’havande löst, efter att ha löst’
aktivum
le-lu-k-w/j
le-lu-k-ui=-a le-lu-k-o/j
le-lu-k-o/t-oj le-lu-k-ui/-aj le-lu-k-o/t-oj

13 Presens och imperfekt av mi-verben ei)=nai ’att vara’ resp.
tiqe/nai ’att ställa, att lägga’, jfr S 72:1 och 69:2; BJ 151 och 156
ei)mi/ jag är
h)=n jag var
ti/-qh-mi jag ställer
ei)= du är
h)=sqa du var
ti/-qh-j du ställer
e)sti/ han är h)=n han var
ti/-qh-si han ställer
e)sme/n vi är h)=men vi var
ti/-qe-men vi ställer
e)ste/ ni är
h)=te ni var
ti/-qe-te ni ställer
ei)si/ de är
h)=san de var
ti-qe/-asi de ställer
Futurum 3:e person singularis av ei)=nai heter e)/stai.
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e)-ti/-qhn jag ställde
e)-ti/-qeij du ställde
e)-ti/-qei han ställde
e)-ti/-qemen vi ställde
e)-ti/-qete ni ställde
e)-ti/-qesande ställde

