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V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) 

ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS (
 
SUBSTANTIUS TEMES EN -. (Primera declinació) 

 

Els temes en -o primera declinació), agrupen els substantius acabats en  llarga) 

 Femenins (són la majoria): 
 Masculins  
Molt aviat, al dialecte jònicoàtic,  llarga es tanca i passa a -  excepte quan està precedida 

de  
Això ens dóna els següents paradigmes: 

 

FEMENINS 

 

MASCULINS 

   

 Sg. Pl. Sg. Pl. 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      

Dat.      

 
Podríem resumir el quadre de desinències així: 

Enunciats:  

 Femenins: Nom. i Gen
 Masculins: Nom. i Gen.
 

 Singular Plural 

 Fem. Masc. Fem.- Masc. 

Nom.   
Voc.   

Acus.  
Gen.   
Dat.  

 

   
 Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. 

Nom.        

Voc.        

Acus.        

Gen.        

Dat.        
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- En aquesta declinació no hi ha substantius neutres. 

- Al plural sempre hi ha les mateixes desinències 

- Femenins: al singular dels femenins  tenim substantius amb:   

 –  a tot el singular ( 
 –  a tot el singular ( 
 –  al Nom. Voc. Acus. i  al Gen. Dat.  (per la contracció amb les desinències -  
- Masculins: els podem reconèixer per l’article i l’enunciat ( 

 - Es diferencien dels femenins únicament al nominatiu i al genitiu (enunciat) 

 
 
Exercicis 

 
1.- Flexiona en sg. i pl. 
 
només sg) 
 
 
 
 
2.- Anàlisi i traducció de les següents oracions 
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: interjecció oh! És habitual davant dels 

vocatius, però no sempre cal traduir-la 

: dona 

: caminar 

(preposició d’acus.): a, cap a... 

: blanc 

: casa 


: pau 

: (conjunció copulativa) i 

: calma, tranquilitat 

: ànima. esperit, ment 

: felicitat 

: portar 

: (partícula ilativa. Aquí no cal traduir-la) 

: Atenea 

: saviesa, intel·ligència  

: justícia 

: deessa 

: aqueu, grec

: (preposició) al voltant de, en relació amb  

: bell, maco 

: Hèlena  

: arriscar-se,  

: pagès  

: (preposició datiu) en, a (indica lloc “on”) 

: àgora, plaça pública, mercat 

: oli (d’oliva) 

conjuncions copulatives
: llegum 

: vi 

: comprar 

: Melpomene 

: correlació “per una banda..., per altra... 

: Musa 

: tragèdia 

: Talia 

: comèdia

 
 

ADJECTIUS PRIMERA CLASSE (1a i 2a declinació: -ος-α-ον, -ος-η-ον, ος-ον) 

 
 

L’adjectiu és una forma nominal que pot expressar, a més del cas i el nombre (com el 

substantiu), també el gènere. Generalment l’adjectiu concorda amb un substantiu en cas, nombre i 

gènere. 

Així com un substantiu només pot tenir un gènere, que li és propi, l’adjectiu pot modificar el 

morfema per expressar un gènere masculí, femení o neutre. 

Les desinències són les mateixes que tenim als ssubstantius 

 

Hi ha tres tipus d’adjectius, segons les declinacions que segueixen: 

 - Primera classe: 1a i 2a declinació 

 - Segona classe: 3a declinació 

 - Tercera classe: 1a i 3a declinació 

 

ADJECTIUS PRIMERA CLASSE: (
 : Nom. sg. masc-fem-neutre
 Nom. sg. masc-fem-neutre
 (Nominatiu masc=fem i neutre) 
 
 

 
Sg. Pl. 

Masc. Fem. Neu. Masc. Fem. Neu. 

Nom.      
Voc.      

Acus.      
Gen.      
Dat.      
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Sg. Pl. 

Masc. Fem. Neu. Masc. Fem. Neu. 

Nom.       

Voc.       

Acus.      

Gen.      

Dat.      
 

 
Sg. Pl. 

Masc. - Fem. Neu. Masc. - Fem. Neu. 

Nom.    

Voc.     

Acus.     

Gen.    

Dat.    
ACTIVITATS: 
 
 
1.- Seguint els models  anteriors, flexiona els següents adjectius:  
 

     

Anàlisi morfològic de:  

 
    

    

    

    

     

     


3.-  Canvia el nombre gramatical dels següents sintagmes: 
 













 
4.- Anàlisi i traducció 
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: olivera 

π: tot (adjectiu irregular) 

: arrel 

: sec 

: dolent, traïdor 

: llengua 

(adverbi): sempre 

: causa 

: desgràcia, patiment 

: traïdor 

: Leònidas (general espartà) 

: exèrcit 

: enemic 

: arc, fletxa 

: verí 

: ple


 

PROMETEU, BENEFACTOR DEL GÈNERE HUMÀ  PLATÓ Protàgores 321 d-e 
 
 

 






















: Prometeu 

: acròpolis 


: morada, residència 

(adverbi) ja no 

: ser possible, poder 

: (infinitiu) entrar, accedir 




: comú 

: entrar 

: robar 

: de foc, del foc, igni 

: tècnica, art 

: polític 

: donar


Hi ha substantius atemàtics que encara no hem estudiat, però pots deduir el seu cas fixant-te en l’enunciat, o 
en l’article que l’acompanya 
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AMPLIACIÓ – REPÀS - EXERCICIS OPCIONALS...  

 
DECLINACIÓ EN  (també anomenada -a pura) 

 
1. Ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἥκει.  

 

2. Ἡ ἑκκλησία γίγνεται ἐν τῇ ἀγορᾷ ἢ ἐν τῷ θεάτρῳ.  

 

3. Ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τὰ τῆς πολιτείας πράττεται.  

 

4. Ἐν τῇ ἀγορᾷ βωμός ἐστι τῆς θεᾶς.  

 

5. Ἐπὶ τῇ τῶν Ἀθηνῶν ἄκρᾳ τὸ ἱερόν ἐστι τὸ τῆς ἀρχαίας θεᾶς.  
 

6. Ἥκετε εἰς τὴν ἐκκλησίαν.  Εἰς τὴν ἀγορὰν ἥκομεν  

 

7. Περὶ τοῦ πολέμου βουλεύεται.  

 

8. Βλέπετε τὸ λαμπρὸν τῆς θεᾶς ἱερόν.  

 

9. Μετὰ τῶν φίλων ἅμα τῇ ἡμέρᾳ (‘al despuntar el dia’) ἐπὶ τὴν ἄκραν 

πορεύομαι.  

 

10. Μετὰ τὴν μακρὰν πορείαν ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ ἡσυχάζομεν.  
 

7C VOCABULARI 
ἡμέρα -ας ( ἡ) dia (cf. efímer, hemeroteca) 

ἐκκλησία, -ας ( ἡ) assemblea del poble, 

assemblea, reunió 

ἀγορά, -ας ( ἡ)  plaça pública, fòrum 

πολιτεία , -ας ( ἡ) constitució, vida 

pública 

στρατεία, -ας ( ἡ) (στρατός, στρατηγός, 

στρατεύω) campanya, expedició militar // 

servei, disciplina militar 

συμμαχία, -ας ( ἡ)  (σύμμαχος) aliança  

θεά, -ας ( ἡ)  (masc.: θεός) dea, deessa 

χώρα, -ας ( ἡ)  país, regió, 

comarca//indret, emplaçament 

ἱερός, ἱερά, ἱερόν (τὸ ἱερόν)(adj.) sagrat 

Ἀθηνᾶ, ᾶς Atena (la deessa; en llat.: 

Minerva) 

Ἀθῆναι, ῶν (αἱ )Atenes (la ciutat) 

ἀρχαῖος, ἀρχαία, ἀρχαῖον (adj.) antic (cf. 

arcaic, arqueologia,...) 

θεῖος, θεία, θεῖον  (adj.) diví (cf.θεός) 

ὄρθιος, ὀρθία, ὄρθιον (adj.) abrupte, 

escarpat 

μακρός, μακρά, μακρόν (adj.) llarg //gran 

// alt //profund // llunyà 

μικρός, μικρά, μικρόν (adj.) petit 

ἅμα + Dat. juntament amb.[ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ‘al 

despuntar el dia’] 
θέα, -ας ( ἡ)  (cf. θέατρον) contemplació, vista 

// aspecte 

ἄκρα, -ας ( ἡ)  cim, promontori // ciutadella 

πορεία, -ας ( ἡ)  camí, viatge, marxa, 

expedició 

Ἀθηναῖος (ὁ) l’ atenés 

ἤ (conj.) o 

ἢ... ἤ o ... o 

θέατρον (τὸ) teatre 

βουλεύω deliberar, discutir, aconsellar 

περί + Gen. sobre, respecte a 

ἦν (imperf. del verb ‘ser’) era 

ἐπί + Dat. sobre 

κατά + Gen. de dalt a baix 

πόντος,-ου (ὁ) mar (cf. llat. pontus) 

μετά + Gen. amb, en companyia de 

πορεύομαι anar, venir, marxar, anar-se’n 

 
1ª DECLINACIÓ: en i–α impura i en –η) 

 

1. Ἡ στρατιὰ διὰ τῆς τῶν πολεμίων χώρας πορεύεται 

 

2. Οἱ ξένοι μακρὰς λόγχας φέρουσιν. 

 

3. Δεινοί εἰσιν οἱ τῆς πορείας πόνοι. 

 

4.  Μετὰ μακρὸν χρόνον ἡ στρατιὰ πρὸς καλὴν πηγὴν ἥκει 

 

5.  Ὁ στρατηγὸς τοὺς ξένους κελεύει πρὸς τῇ πηγῇ ἡσυχάζειν. Ἐξαίφνης δὲ δεινὴ κραυγὴ 

ἀκούεται· ἥκουσι γὰρ οἱ πολέμιοι.  

A recordar: Preposicions: 

περὶ συμμαχίας 

βουλεύειν  

sobre qué? de societate deliberare 

ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ on? in loco edito 

κατὰ τῆς ἄκρας d’on? de loco edito 

μετὰ τοῦ φίλου amb qui? cum amico 

μετὰ τὴν ἐκκλησίαν quan? post contionem 

ἅμα τῇ ἡμέρᾳ quan? prima luce 

  μαχᾱ- γνωμᾱ- ἀρχᾱ- 

ἡ 

τὴν  

τῆς 

τῇ 

μάχ-η 

μάχ-ην 

μάχ-ης 

μάχ-ῃ 

γνώμ-η 

γνώμ-ην 

γνώμ-ης 

γνώμ-ῃ 

ἀρχ-ή 

ἀρχ-ήν  

ἀρχ-ῆς 

ἀρχ-ῇ 

 Plural: 

αἱ 

τὰς  

τῶν 

ταῖς 

μάχ-αι 

μάχ-ᾱς 

μαχ-ῶν 

μάχ-αις 

γνῶμ-αι 

γνώμ-ας 

γνωμ-ῶν 

γνώμ-

αις 

ἀρχ-αί 

ἀρχ-άς ἀρχ-

ῶν 

ἀρχ-αῖς 
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TEXTOS:  
a) Φίλιππε, ἄνθρωπος εἶ  

 

 Μετὰ λαμπρὰν νίκην Φίλιππος ὁ Μακεδών· "Ἡ νίκη", ἔφη, "καλή ἐστιν, καὶ ἥδομαι ταῖς τῆς νίκης  

 

τιμαῖς. Ἀλλ’ οὐ πρέπει ὑβρίζειν, ἡ γὰρ τύχη δεινή ἐστιν καὶ σφαλερά." Καὶ κελεύει δοῦλον  

 

καθ’ ἑκάστην ἡμέραν λέγειν· "Φίλιππε, ἄνθρωπος εἶ.” 

 

 

b) Αἱ ἐννέα Μοῦσαι.  Les nou Muses: 

 

 Αἱ Μοῦσαι, αἱ θεαί τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν, εἰσιν ἐννέα˙ Μελπομένη ἐστὶ Μοῦσα τῆς τραγῳδίας,  

 

καὶ Θάλεια τῆς κωμῳδίας˙ Οὐρανία δὲ ἐπιμέλειαν ἔχει τῆς ἀστρονομίας,  καὶ Καλλιόπη τῆς ποιητικῆς  

 

τέχνης. Πολυμνία δὲ τῆς ᾠδῆς προστατεύει, καὶ Τερψιχόρα  τῆς χορέιας. Εὐτέρπη δὲ ἐστὶ Μοῦσα τῆς  

 

μουσικῆς, καὶ Κλείω τῆς ἱστορικῆς, καὶ Ἐρατὼ τῆς λυρικῆς τέχνης. 

 

 

 

c) Ἀθῆναι, Σπάρτη, Θῆβαι Atenas, Esparta, Tebas 

 

Ἀθῆναι εἰσιν ἐν τῇ Ἀτικῇ, καὶ Σπάρτη ἐν τῇ Λακωνικῇ,  καὶ Θῆβαι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ.   Αἱ Μοῦσαι καὶ αἱ  

 

τέχναι ἦσαν *imperfet d’εἰμί) ἐν τιμῇ ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλ’ οὐκ ἐν ταῖς Θήβαις. Ἡ δὲ Σπάρτη τῇ ἀνδρείᾳ  

 

καὶ τῇ πειθαρχίᾳ  καὶ τῇ καρτερίᾳ ἦν μεγάλη, καὶ θαυμάζομεν τὴν Λεωνίδου τελευτὴν ἐν ταῖς   

 

Θερμοπύλαις. Αἱ δὲ Πελοπίδου καὶ Ἐπαμεινώνδου νῖκαι φέρουσιν Θήβαις δόξαν καὶ τιμὴν μεγάλην. 

 

 

8.VOCABULARI 
ἡ ἀρχή principi, inici//causa, govern,  

ἡ νίκη victòria (Niko-laus) 

ἡ φυγή (φεύγω) fugida (fuga) 

ἡ αἰσχύνη vergonya, pudor 

ἡ τιμή honor, dignitat, mèrit, honra 

ἡ τύχη la sort, el destí, l’atzar 

ἡ λόγχη llança, pica 

δεινός, δεινή, δεινόν terrible, perillós // 

estrany, sorprenent// poderós //hàbil, destre, 

capaç 

ἡ πηγή font 

ἡ κραυγή crit, cridòria, clamor 

ἡ μάχη (σύμμαχος) batalla, combat (cf.: 

naumàquia, tauromàquia) 

ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον (adj. i pron) 

cada, cadascun, cada un,... 

ἡ ἀνδρεία valor, fortalesa, valentia (virtus) 

ἡ στρατιά (στρατός, στρατεία) exèrcit // 

expedició militar 

διά + Gen. a través de // durant /per mitjà de,  

... (dia-gonal) 

ὁ ξένος estranger, foraster, /_/ hoste, amic, ... 

πρός + ac. a, cap, entre, contra, prop de 

κελεύω + ac ordenar, manar (iubeo) 

πρός + dat. davant de, enfront de, al costat 

de,  

ἡσυχάζω (verb) estar tranquil 

ἡ ἡσυχία tranquilitat 

ἐξαίφνης (adv.) de repent 

ἀκούω sentir, percebre (acústica) 

Φίλιππος (φίλος, ἵππος) Filipos, rei de 

Macedònia i pare d’Alexandre el Gran 

ὑβρίζω ésser insolent, superbiós // 

maltractar, injuriar  

σφαλερός, σφαλερά, σφαλερόν insegur 

κατά + ac. de dalt a baix, //sobre, contra, 

segons, per 
ἡ τέχνη  art// ciència, saber//ofici, habilitat 

ἡ ἐπιστήμη ciència // coneixement. 

ἡ τραγῳδία tragèdia. 

ἡ κωμῳδία comèdia. 

ἡ ἐπιμέλεια cura, sol·licitut. 

ἡ ᾠδή cant, himne, oda 

προστατεύω presidir.  

ἱστορικός , -ή, όν adj.: històric  

ἡ ἱστορία  història 

ἦν /ἦσαν *imperfet d’εἰμί+: era/eren 

ἡ ἀνδρεία valentia 

ἡ πειθαρχία  disciplina, obediència 

ἡ καρτερία fermesa, constància 

Λεωνίδας, -ου Leònidas, rei d’Esparta a la 

batalla de Les Termòpiles 

ἡ τελευτή final 

Θερμοπύλαι Les Termòpiles, pas estret 

on es va lliurar la batalla del mateix nom 

entre els espartans i els perses.

 
 


