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VI.-  PRETÈRIT IMPERFET INDICATIU TEMÀTIC I ATEMÀTIC. L’AUGMENT 

FUNCIONS DEL GENITIU 


El pretèrit imperfet  expressa en grec el temps passat del tema de present i únicament és a l’indicatiu. 

 

Consideracions prèvies: 

- el verb grec estava estructurat primer en tres temes oposats entre sí per l’aspecte de 

 l’acció: 

o present: aspecte duratiu de l’acció, sigui al present o al passat. 

o aorist: aspecte puntual, en qualsevol moment de l’acció, sigui al començament,durant el 

desenvolupament, o al final de l’acció. (També es pot considerar el terme no marcat) 

o  perfet: aspecte resultatiu, expressa el resultat d’una acció prèvia 

o Més endavant sorgirà un quart tema, el futur, amb valor temporal 

- Aquestes quatre formes – temes, ens donen l’enunciat d’un verb:
 

- Dins del tema de present hi ha dos temps:   

o present (temps primari), que ja coneixem (temàtic i atemàtic, veu activa i mitjana - passiva) 

o pretèrit imperfet (temps secundari o històric) 

  

Morfologia del pretèrit imperfet. Paradigmes

Pretèrit imperfet verb  copulatiu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imperfet Temàtic (-: (recordem: hi ha  una vocal temàtica -entre l’arrel i les desinències):  


Elements components: Augment + Arrel + Vocal Temàtica + Desinència Personal (secundàries) 

 Veu Activa Veu mitjana - passiva 

1ª sg     

2ª sg    *





>*-

3ª sg   Ø  

1ª pl     

2ª pl     

3ª pl     

 

1ª sg  
1ª pl  

2ª sg  
2ª pl  

3ª sg  
3ª pl  
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Activitats: 

 

1.- Conjuga els següents pretèrits imperfets: 

 - 
 pretèrit imperfet actiu de: 

 - pretèrit imperfet mitjà-passiu de: 

 

2.- Anàlisi morfològic de les següents formes verbals: 

 

- 

















*

 

3.- Anàlisi i traducció: 

  

 .- 



  



   



  

 

 

olivera 

: llorer 

adj. o pronom indefinit: altre, -a 

: arbre 

: vent, brisa 

: agitar, sacsejar 

: noia jove, donzella 

: àmfora d’aigua 

: font 

: preposició d’acus. a, cap a  

: camp 

: portar 

: jove, noi 

: admirar

: atenès 

: assemblea 

consell de ciutadans 

: mariner 

: adverbi de negació, no 

: conèixer 



tempesta
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Imperfet Atemàtic (-:  
 

 Elements components: Augment + Arrel + Desinència Personal (secundàries) 

 

    

Veu activa 

Veu mitjana- 

passiva Veu activa 

Veu mitjana- 

passiva Veu activa  

1ª sg      

A
q
u
e
s
t 
v
e
rb

 n
o
 t

é
 v

e
u
  
m

it
ja

n
a
 -

  
n
a
- 

p
a
s
s
iv

a
. 
É

s
 d

e
fe

c
ti
u
 

2ª sg   *


 *




3ª sg  Ø  Ø  Ø

1ª pl      

2ª pl      

3ª pl      

 

Exercicis: 

1.- Conjuga el pretèrit imperfet  d’indicatiu actiu i mitjà - passiu de: 

arrel:sense cap alternança a l’arrel)



AUGMENT 

És una característica pròpia dels temps de passat en mode indicatiu.  

Si el verb comença en consonant:  

 davant l'arrel del verb (augment sil·làbic):  

Si el verb comença en vocal: 

 - la vocal inicial del verb s’allarga (augment temporal) 



Els allargaments possibles són els següents: AUGMENT (-) + 

 -      

    

      

   

     

     

    

    



Si el verb és compost amb preverb, l’augment es col·loca entre el preverb i l’arrel 

 

 Els preverbs acabats en vocal la perden normalment davant de la de l'augment 

  

  

 Però atenció: hi ha excepcions: 

   

  - i algun cas peculiar com: o 
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Activitats: 

  

1.- Uneix les formes de present de la primera fila  amb les d’imperfet de la segona fila: 

 





1 



Exemple: -7 ,  

 

2.- Classifica les següents formes verbals, escriu-les al costat del seu present corresponent, i explica 

qualsevol canvi morfològic a partir del que hem vist sobre l’augment. 

 

*

**

Verbs que comencen amb ..................................... 

        

       

Verbs que comencen amb 

*       

        

Verbs ..................................... 

-       

       

ETIMOLOGIA 

1.- Escriu la paraula grega comuna a cadascun dels grups següents: 

 

 - demografia, democràcia, demòtic, epidèmia: ....................................... 

 - quiromància, quiròfan, quiròpter, quiromassatge: ................................. 

 - pantocràtor, panteisme, panteó, pantera: .............................................. 

 - sofística, sofisticat, filosofia, Sofia: ........................................................ 

 - dogma, ortodox, heterodox, paradoxa: ................................................. 

 - logopeda, filologia, epíleg, antologia: .................................................... 

 - protomàrtir, protagonista, prototip, protohistòria 

 - microbi, microscopi, microorganisme, micròfon 

 - teologia, Dorotea, Teodor, Pandora 

 - megalomania, megàlit, megalocefàlia, megalocàrdia 

 - gerontologia, gerontocràcia, geriatria, geromorf 

 - genètica, Gènesi, partenogènesi, cosmogonia 

 - geografia, Pangea, geodèsia, geometria 
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TEXT “Les dues alforges”  
 

Isop, s VI aC,  Faules 

 















*



*






Les paraules entre parèntesi no hi són al text original. Les afegim per a facilitar la comprensió del text, però 

s’ha de tenir clar que en un text normal, alguns elements es poden sobreentendre, i no cal repetir-los 

  

: (pronom) cada, cada un, tots i 

 cada un (d’un grup, entre molts) 
: numeral invariable, dos 

: alforja, bossa, motxilla 
: portar 

: correlació 

 distributiva: una...altra... 
adverbi) davant
: (adverbi) darrera
: estar ple, vessar, sobreeixir 

: defecte, mal 

: (pronom) cadascú, cada u 

 (d’entre dos) 
conjunció adversativa) però 

(veure:  
: l’alforja de davant 

: aliè, d’altri 

: propi, d’un mateix 

: preposició per, a través de, mitjançant 

: pronom demostratiu, 

 aqueix, aquest 
=
==adverbi de negació no 

: veure 

: adverbi, molt 

: adverbi, clarament, amb detall 

observar, contemplar 
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FUNCIONS DEL GENITIU 

Dins del concepte molt genèric “complement nominal”, de les funcions del genitiu podem fer la 

següent classificació: 

 

Genitiu complement d’un nom (adnominal). Com a complement d’un nom pot indicar: 

o possessió o pertinença:   

 

o patronímic: 



o partitiu: 



o qualitat:  

o subjectiu / objectiu: 

o matèria: 

o lloc: 

o duració: 

o preu: 

o edat: 

o mesura: 



Genitiu complement d’un adjectiu (adjectival):  

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 

Genitiu complement d’un verb (adverbal). És el que anomenem CRV: complement de règim verbal 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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Altres funcions, com el genitiu de comparació o genitiu agent, les estudiarem dins d’altres  estructures 
sintàctiques 

 

Activitats 

 

1.- Anàlisi i traducció d’oracions 
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Vocabulari (falta el significat de paraules molt freqüents, i que pots deduir pels seus derivats) 

 

:  
:  

: preocupar, inquietar, pertorbar
: adulació 

: amistat 

: ser diferent, diferenciar-se 

: son 

: imatge,  




: adverbi, molt, completament 

: diferent 

: pronom indef. algú 

: poeta 

: sol 

: dir, anomenar, considerar 

: ull 

: cel 

: Egipte 

: regal : Nil 

: espill, mirall 

: rostre, cara 

: bronze (els espills es feien de 

bronze) 
: vi 

: ment, pensament 

: llengua 

: adverbi sempre, en tot moment 

: savi 

: dominar, controlar 

: admirar 

: audàcia, valentia 

: general 

: sentir, escoltar 

: enemic 

: missatger 

: Alcibíades (polític atenès) 

: impietat, ofensa als déus  

: acusar de (+ genitiu) 

: jutjar, condemnar (+genitiu) 

: jardí 

: fer olor a (+ gen) 

: violeta 

: narcís 

: rosa 

 
 
2.- Subratlla en cada sèrie la paraula que té un significat semblant o relacionat amb el mot 
inicial: 

 
o   

o   

o   

o    

o  *

o  

o  

o  

o  

o  

 

3.- Preposicions. Recorda el significat de: 

 -  + genitiu
 + acusatiu 

 + datiu 
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Seguint aquest model, completa l’oració següent (tenint en compte el mite de Teseu): 

 






4.-  Digues si les dues frases de cada parell tenen un significat compatible o no. 

 

1a- 




























4.- ETIMOLOGIA: determina la paraula grega comuna a cada sèrie, i escriu el significat de totes 

 

 - litografia, litotrícia, paleolític, neolític 

 - pedagogia, pediatria, ortopèdia, pedofília 

 - dinastia, dinàmic, dinamòmetre, dinamita 

 - plutònic, plutonisme, plutoni 

 - diglòssia, glossopeda, glossitis, glossa 

 - filosofia, filosofar, sofística, teosofia 

 - còsmic, cosmètic, cosmogonia, cosmologia 


