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En aquest tema donarem un visió global de la conjugació el verb grec, per a recapitular totes les formes que ja hem estudiat i conèixer algunes que hem de veure encara. 

 

CONJUGACIÓ VERB PARADIGMÀTIC  Veu activa 

 
 

Indicatiu 

 

S 

U 

B 

J 

U 

N 

T 

I 

U 

 

O 

P 

T 

A 

T 

I 

U 

Imperatiu 
Participi 

(adjectiu verbal) 

Infinitiu 

(substantiu 

verbal) 

Tema de 

present 

 

 

1a sg 

2a sg 

3a sg 
1a pl 

2a pl 

3a pl 

Present 

 







Pret. imperfet 

 
















Nom. sg. masc:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut:



Tema de 

futur 

1a sg 

2a sg 

3a sg 
1a pl 

2a pl 

3a pl 






 

 Nom. sg. masc:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut:



Tema 

d’aorist 

1a sg 
2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 






 

 

................... 






Nom. sg. masc:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut: 



Tema de 

perfecte 

 

 

1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 

Pret. perfecte 








Pret. plusqperfet 

 







 Nom. sg. masc:   

fem:
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:-
neut: 
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CONJUGACIÓ VERB PARADIGMÀTIC  Veu mitjana ( i passiva en el tema de present i perfet) 

 
 

Indicatiu 

 

S 

U 

B 

J 

U 

N 

T 

I 

U 

 

O 

P 

T 

A 

T 

I 

U 

Imperatiu 
Participi 

(adjectiu verbal) 

Infinitiu 

(substantiu 

verbal) 

Tema de 

present 

 

 
1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 
2a pl 

3a pl 

Present 

 

*






Pret. imperfet 

 

*









*






Nom. sg. m.:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut:



Tema de 

futur 

1a sg 

2a sg 
3a sg 

1a pl 

2a pl 
3a pl 


*



 

 Nom. sg. m.:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut:



Tema 

d’aorist 

1a sg 

2a sg 
3a sg 

1a pl 

2a pl 
3a pl 


*



 

 







Nom. sg. m:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut: 



Tema de 

perfecte 

 
 

1a sg 

2a sg 
3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 

Pret. perfecte 








Pret. plusqperfet 
 







 Nom. sg. masc:   

fem:
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:-
neut: 
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CONJUGACIÓ VERB PARADIGMÀTIC   Veu passiva  

(Morfològicament només se diferencia de la veu mitjana en els temes de futur i d’aorist) 

 
 Indicatiu 

 

S 

U 

B 

J 

U 

N 

T 

I 

U 

 

O 

P 

T 

A 

T 

I 

U 

Imperatiu 
Participi 

(adjectiu verbal) 

Infinitiu 

(substantiu verbal) 

Tema de 

present 

 

 

1a sg 

2a sg 

3a sg 
1a pl 

2a pl 

3a pl 

Present 

 

*






Pret. imperfet 

 

*









*






Nom. sg. m.:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut:



Tema de 

futur 

1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 


*



 

 Nom. sg. m.:     
fem: 
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut:



Tema 

d’aorist 

1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 






 

 







Nom. sg. m: 

*   
fem: 

*
neut:*
Genitiu sg. 

masc:
fem:
neut: 



Tema de 

perfecte 

 

 
1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 

Pret. perfecte 








Pret. plusqperfet 

 







 Nom. sg. masc:   

fem:
neut:
Genitiu sg. 

masc:
fem:-
neut: 
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Verb: desinències personals  

 Indicatiu (i subjuntiu i optatiu) Imperatiu 

Veu Activa Veu Mitjana - Passiva 

Veu activa 
Veu Mitjana - 

Passiva 

Temps Primaris 

Temps 

Secundaris 
Temps Primaris 

Temps 

Secundaris 
Temàtics Atemàtics 

Sg. 

1a       

2a 

   





(temàtic
atemàtic

aor. sigmàtic


aor. sigmàtic)

3a       

Pl. 

1a       

2a       

3a       

 

Verb: formes nominals 

 Veu Activa Veu Mitjana - Passiva 

Participi 

- 

- present i aorist  temàtic)

- (futur)

- aorist sigmàtic

- perfet




Infinitiu temàticatemàticaor. sigmàtic 
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PARTICIPI  ACTIU   - (intenteu completar les formes que falten)
 

PRESENT 

 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 
Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      

 

FUTUR 

 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      

 

AORIST 

 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      

Voc.      

Acus.      

Gen.      

Dat.      
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PARTICIPI  MITJÀ  
 

PRESENTE 
 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      

 

FUTURO 
 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      

 

AORISTO 
 

 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      
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PARTICIPI  PASSIU  
 

 

PRESENT 
 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      

 

FUTUR 
 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      

 

AORIST 
 Singular Plural 

 Masc. Fem. Neutre Masc. Fem. Neutre 

Nom.      
Voc.      
Acus.      
Gen.      
Dat.      
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FORMES VERBALS 

 

Participis de  

 

. -  Present  act iu :  
Futur  actiu :  
Aor ist  actiu :  
 
. -  Present  mit jà-passiu : 
Futur  mitjà :  
Aor ist  mit jà :  

Futur  passiu:  
Aor ist  passiu : 
 

-





 









 







 





 







 *   

 *
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A continuació teniu dos textos per a traduir a classe amb ajuda del professor. 
 
 

Nou Testament:  “Els primers deixebles”, Sant Mateu, IV 

 

  

  

  

    

  

    

     



 





 

 

 

 














: article amb valor pronominal 



: participi del verb  


: participi aorist del 

verb 
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Text:  Minos tanca Dèdal i Ícar al Laberint. Fugida amb les ales de cera 

 

 








































:      
tancar 

ala, ploma 

: preparar, fabricar, fer 

: fugir, 

escapar 

: témer, tenir 

por de ... 

: cera 

: fondre 

-Quina diferència hi hauria entre 
? 

: ordenar,        

manar, recomanar 

: adverbi de negació 

: altura, lloc elevat 

: volar 

: 

descuidar, no fer cas, oblidar (regeix genitiu) 

ordre, consell, instrucció 

caure
: mar, alta mar 

: 

construcció de genitiu/participi absolut 

 


