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IV.- L’ORACIÓ SIMPLE - PRESENT D’INDICATIU ATEMÀTIC 
FUNCIONS DEL NOMINATIU I ACUSATIU  


Pràctiques de lectura: mites cosmogònics i teogònics 
 

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη Α' 

 
Pseudo-Apol·lodor és el nom que es dóna actualment a l’autor del compendi mitològic grec 

titulat Biblioteca (Βιβλιοθήκη). Es considera que el text que se li atribueix fou escrit al segle I o 

II dC. La Biblioteca és una mena de resum de la mitologia grega i constitueix una de les fonts 

més completes i més útils sobre el tema. Anteriorment es creia que l’autor era Apol·lodor 

d’Atenes, del segle II aC. No sabem res de la vida de Pseudo-Apol·lodor, ni si va escriure altres 

obres.  (Viquipèdia) 

 
[Α 1,1] Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου. γήμας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε 

πρώτους τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευθέντας, Βριάρεων Γύην Κόττον, οἳ μεγέθει 

τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν, χεῖρας μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς δὲ 

ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντες.  

 

[Α 1,2] μετὰ τούτους δὲ αὐτῷ τεκνοῖ Γῆ Κύκλωπας, Ἄργην Στερόπην Βρόντην, ὧν 

ἕκαστος εἶχεν ἕνα ὀφθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου. ἀλλὰ τούτους μὲν Οὐρανὸς δήσας 

εἰς Τάρταρον ἔρριψε (τόπος δὲ οὗτος ἐρεβώδης ἐστὶν ἐν Ἅιδου, τοσοῦτον ἀπὸ γῆς 

ἔχων διάστημα ὅσον ἀπ᾽ οὐρανοῦ γῆ),  

 

[Α 1,3] τεκνοῖ δὲ αὖθις ἐκ Γῆς παῖδας μὲν τοὺς Τιτᾶνας προσαγορευθέντας, 

Ὠκεανὸν Κοῖον Ὑπερίονα Κρεῖον Ἰαπετὸν καὶ νεώτατον ἁπάντων Κρόνον, 

θυγατέρας δὲ τὰς κληθείσας Τιτανίδας, Τηθὺν ῾Ρέαν Θέμιν Μνημοσύνην Φοίβην 

Διώνην Θείαν.  
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L’ORACIÓ SIMPLE 
 
Recordem el concepte d’oració: paraula o conjunt de paraules que expressa un missatge amb 

sentit complet. És imprescindible l’existència d’un verb, present o sobreentès. 

.- Elements essencials de l’oració: subjecte i predicat  

 

PRESENT D’INDICATIU ATEMÀTIC. 
 
La conjugació atemàtica es caracteritza per la unió directa dels morfemes personals al tema, 

sense cap vocal d’unió o tema: 

El verb atemàtic més freqüent és el verb copulatiu “ser, estar”: Infinitiu: 




 

 
 
 

Com a curiositat, podem explicar-lo així, a partir de l’arrel * -: 

 - < *davant desapareix i la vocal anterior s’allarga en  (allargament compensatori) 

 -  < * < *. Doble sigma se simplifica, i la   intervocàlica desapareix. 

 -  < * <*. L’arrel té vocalisme zero ; hi ha una vocal de recolzament  i la desinència personal 

és -  Sigma inicial desapareix; assibila en –.  davant –- desapareix i la  s’allarga per compensació. 

 

Paradigmes del present d’indicatiu atemàtic:  
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Veu Activa Veu Mitj-Pass. Veu Activa Veu Mitj-Pass 

1ª sg      

2ª sg      

3ª sg      

1ª pl      

2ª pl      

3ª pl     

 

Exercicis: 

1.- Conjuga el present d’indicatiu actiu i mitjà - passiu de: arrel: 

arrel:sense alternança i 

1ª sg   1ª pl  

2ª sg   2ª pl  

3ª sg   3ª pl  
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2.- Resol aquestes equacions: 

   >   ?

 ?   >   

?    >   

  >   ?



FUNCIONS DEL NOMINATIU I ACUSATIU 
 

Nominatiu 
 - Subjecte: el subjecte concorda amb el verb en nombre.  

 



 Però si el subjecte és Nominatiu plural neutre el verb està en singular: 

 

 

- Atribut o Predicat nominal: Concorda amb el subjecte en nombre, gènere i cas, si 

 és un adjectiu, o només en cas, si és un substantiu 

 

 

Acusatiu 
 - Objecte directe amb verbs transitius 

 

 Però en grec hi ha acusatius que a vegades no ens semblen objectes directes, malgrat que en 

grec podem dir que ho són. Parlem de: 

  - Doble acusatiu (de persona i cosa, o OD i predicatiu) 

  

  

  

  - Acusatiu d’extensió en el temps o en l’espai 
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  - Acusatiu de relació: concreta l’acció del verb en relació amb un objecte  

  O 

 

 - Acusatiu de direcció: expressa el lloc “cap a” 

  



  - Acusatiu adverbial a expressions fossilitzades:   

  

 

 -  Complement circumstancial amb preposicions (com tot complement preposicional) 

 


Exercicis: 

 

1.- Completa les següents oracions, emprant les paraules que hi ha a continuació, o deduint la 

forma verbal que falta. I fes la traducció. 

 















 

2.- Uneix amb una fletxa els sintagmes que estan en el mateix cas, i indica aquest cas 
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3.- Anàlisi morfològic i sintàctic i traducció: 

 
 





























:  

(preposició de genitiu): de,  des de





 preposició d’acusatiu): a, cap a 



: portar, transportar 

:guerra 



: desgràcia, patiment 

(adj): causant 

interjecció: oh! 

adj): bo

fruit 



preposició de datiu) amb



: nen, nen petit 

escola 

: sortir 

: missatger 

: llibre 

conj. copulativa): i 

: regal

: donar 
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ETIMOLOGIES: tema “L’origen de la vida i els primers organismes”  
 

- Zoologia 

- Astronauta 

- Biologia 

- Hidrotermal 

- Àtom 

- Oxigen / hidrogen / nitrogen 

- cèl·lula / unicel·lular / pluricel·lular 

- Molècula / glòbul / pel·lícula 

- Exosquelet 

- Lípids  

- Glúcids 

- Energia 

- Sistema químic autopoètic  (capaç d’autorenovar-se) 

- Metabolisme: conjunt de canvis químics i de consum d’energia 

- Bacteris 

- Paradoxa 

- Microbiologia 

- Hipòtesi 

- Organismes  psicròfils / hipertermòfils / Deinococcus radiodurans : tots són extremòfils  

 

 

 

 

 


