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VIII- PREPOSICIONS – SUBSTANTIUS EN LÍQUIDA –λ, ρ- FUNCIONS DATIU 

 
La majoria de preposicions són antics adverbis, que han passat a regir substantius en 

determinats casos, per a formar els sintagmes preposicionals.  

Hi ha preposicions, poques, que es construeixen amb un cas només, altres amb dos, i moltes 

amb els tres que poden portar preposició: Acusatiu, Genitiu i Datiu.  

En un sentit molt ampli, el cas determina la idea general del sintagma: 

 - acusatiu: direcció, cap a, a, a través de.... 

 - genitiu: procedència, de, des de .... 

 - datiu: localització: en, a .... 

La traducció de la preposició ha de tenir en compte el tipus de circumstància que expressa: 

lloc,  temps, sentit figurat,... 

Observa gràficament el valor semàntic bàsic de les preposicions gregues 

 

 

A continuació tenim el significat (general), de les preposicions segons el cas que regeix 

 

 Acusatiu Genitiu Datiu 

 Cap amunt ----- ----- 

 Cap a (endins) ----- ----- 

 ---- En lloc de ----- 

 ---- De, des de (l’exterior) ----- 

 ---- De, des de (dins) ----- 

 ---- Davant de ----- 

 ---- ----- En, a 

 ---- ----- amb 

 Per, a causa de Per, a través de ----- 

 Cap avall, segons Sota, contra ----- 

 Després de Amb ----- 
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 Damunt de (sense tocar) A favor de ----- 

 A ambdós costats,  Al voltant de Al voltant de 

 Al voltant de Al voltant de Al voltant de 

 Damunt de (tocant) Damunt de  Damunt de 

 Al costat de, arran De part de Entre 

 En direcció cap a Del costat de A més de 

 Sota Per (complement agent) sota 

 

 

Activitats : 

1.- Dedueix el significat de la preposició segons els dibuixos:  
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2.- Amb l’ajuda del professor, fes la traducció de les següents frases: 
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3.- Relaciona cada frase amb la imatge que es correspongui amb el seu contingut 

 

 

 

 

 

a.- 
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4.- Col·loca les següents paraules compostes al costat de la preposició que forma part de 

cadascuna, i intenta deduir el significat de la paraula en relació amb la preposició: 

 

perímetre, pròtesi, amfiteatre, antítesi, metàfora, hipèrbaton, epigrama, síntesi, , hipòtesi, 

èxode, diàlisi, apogeu, encefàlic, esotèric, ànode, càtode, prosèlit, paral·lel 

 








































5.- Escriu una preposició grega, transcrita al català, de manera que, unida a la paraula d’origen grec, 

formi una nova paraula, el significat de la qual en certa manera, s’oposi –o doni un significat diferent- 

al del mot que la precedeix : 
 

1.- sin-ònim /      6.- apo-geu /  

2.- prò-leg /       7.- sin-èresi /  

3.- sí-stole /      8.- a-tròfia / 

4.- dia-crònic /      9.- anti-pàtic / 

5.- hipo-dermis /      10.- endo-carpi /  
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6.- Afegeix una preposició grega transcrita als lexemes següents, de manera que obtinguis un sinònim 

del mot precedent: 

 

1.-prefaci = ............leg 

conversa = .............leg 

final = ............leg 

afí = ...................leg  

 

2.-oposat = .........ònim  

desconegut = ..........ònim  

quasi homònim = .........ònim 

heroi = ............ònim   

 

3.- sàtira = ..........grama  

projecte = .............grama 

símbol = .................grama  

 

4.- norma = ...........ode  

temporada = ............ode  

reunió: ...............ode  

 

 

5.- resum = ............tesi 

suposició = ..............tesi 

addició = ...............tesi 

trasposició = ............tesi  

 

6.- amplada = .........metre  

proporció = .............metria 

constant = ..............metre 

 

7.- emblema = .........bol 

exageració = ...........bole 

pistó = ................bol 

espai al voltant = .............bol 

 

8.- anquilosi = .........lisi  

acceleració =  ..............lisi  

separació =  .................lisi 

descomposició = ............lisis 
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FLEXIÓ ATEMÀTICA.  LÍQUIDES   -  i .  

 

L’únic substantiu en  és  que no presenta cap problema fonètic. 

 - Fes la seva flexió a partir del quadre general de desinències: 

 

Entre els substantius en - podem trobar els següents tipus d’enunciats:  

 - manté la vocal llarga a tota la flexió 

 genamb alternança vocàlica -
 Alguns substantius, generalment de parentesc, presenten una 

alternança vocàlica al sufix   -. Un cas peculiar és 
 Hi ha uns pocs neutres, que normalment no es flexionen en plural, 

i que no presenten cap problema 

 



Activitats:  

 

1.- Flexiona, seguint els paradigmes: 











 

 Sg. Pl. 

Nom.   

Voc.   

Acus.   

Gen.   

Dat.   

    

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

Nom.        

Voc.        

Acus.        

Gen.        

Dat.        
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ή


: orador 

: paraula, discurs (pl.) 

: agradar, complaure

: ciutadà 

: oreneta 

: missatger 

: primavera 

: adverbi no 

: ser esclau de (+datiu) 

: estómac,  ventre  

: Persèfone, Prosèrpina 

: filla 

ηή: Demèter 

 

 

FUNCIONS DATIU 

El datiu recull, a més de les funcions pròpies,  les funcions de dos casos indoeuropeus 

desapareguts:  instrumental i locatiu. Per això, per explicar les funcions del datiu, distingim entre: 

 - datiu propi 

 - datiu locatiu 

 - datiu instrumental 

 

Datiu propi 

El datiu propi expressa  l’objecte o persona sobre la qual recau indirectament l’acció del verb. 

És el que diem “Objecte o Complement Indirecte” 

  

 - 

 

I  com vàrem veure al genitiu, a vegades el seu ús no és exactament igual que el nostre: 

 - Si el verb és intransitiu en grec, igualment indica a què o qui afecta l’acció del verb: 

 

 

 πείθω  τὸν φίλον / πείθομαι  τῷ φίλῳ)  

  

 - Datiu possessiu:  

  

 - Datiu ètic: 
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Datiu instrumental: sintàcticament serà un complement circumstancial que indica mitjà o 

instrument d’una acció 

 
 

 

 

 

 - Verbs que regeixen un datiu com a complement de règim verbal 

  

  

 - Adjectius que porten un complement propi en datiu 

  

   

  

Datiu locatiu: sintàcticament serà un complement circumstancial que indica lloc o temps 

 - 

 

 

És habitual que el datiu tingui el seu significat reforçat per preposicions 

 

ETIMOLOGIA 
 
A cada sèrie hi ha una paraula comuna: troba-la i justifica l’etimologia de tos els derivats. 

 
 .- clorofil·la, fil·lòfag, fil·lodi 

 .- polític, metròpoli, necròpoli 

 .- diarrea, hemorroide, catarro,  

 .- jerarquia, jeroglífic, Jeroni 

 .- poeta, epopeia. onomatopeia, etopeia 

 .- ginecòleg, misogin, ginecocràcia, androgin 

 .- democràcia, endèmic,  demografia 

 .- monoteisme, monosil·làbic, monarquia 

 .- omega, megalit, megalomania 
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Text: Delos i Esparta   

 


῾











‘





  Estrabó (63 aC – 19 dC), Geografia 10, 5 i 8, 2-3 

 

 

: mar Egea - Egeu 

: Delos (illa) 

: Cíclades (illes) 

: Espòrades (illes) 

: tenir 

 

: temple 



: adverbi, certament,  



: adjectiu semblant a (+datiu) 

: fulla 

: plàtan (arbre) 

: Eurotas (riu de Lacedemònia) 

: Esparta 

: fluir, passar 
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AMPLIACIÓ – REPÀS - EXERCICIS OPCIONALS...  
Possessius, Imperfet d’indicatiu, Acusatiu, Augment sil·làbic, adverbis. 

 
1. Ἄκουε τὴν ἐμὴν λύπην.   

  

2.  Πειθόμεθα τοῖς σοῖς λόγοις. 

 

3.  Οἱ ὑμέτεροι φίλοι σπουδαῖοί εἰσιν (σπουδαίως ἐργάζονται).  

 

4.  Τὰ ἐμὰ σά ἐστιν.  //  Τὰ ἡμέτερα τῶν φίλων ἐστιν.  

 

5. Compara:       Ὁ τῶν συμμάχων στρατὸς διὰ τῆς ἡμετέρας χώρας πορεύεται.  

 

-  Τὸν στρατὸν διὰ τὴν συμμαχίαν δεχόμεθα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ χώρᾳ. 
PREGUNTES I RESPOSTES: 
 

1. Τί ἐλάμβανες (λαμβάνεις), ὦ γεωργέ, ἐκ τῶν σῶν ἀγρῶν;  .- Ἐλάμβανον (λαμβάνω) 

καρποὺς ἐκ τῶν ἐμῶν ἀγρῶν.  

 

 

2. Ἆρα καλοὺς καρποὺς ἐλαμβάνετε (λαμβάνετε) ἐκ τῶν 

ὑμετέρων ἀγρῶν;  .-  Κακοὺς καρποὺς ἐλαμβάνομεν 

(λαμβάνομεν) ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀγρῶν. 

 

 

 

3. Τίς ἦν (ἐστι) ἐν τῷ ἀγρῷ;  .-   Ὁ γεωργὸς ἦν (ἐστιν) 

ἐν τῷ ἀγρῷ. 

 

 

4. Εἰς τί (πρὸς τί) ἧκεν (ἥκει) ὁ σὸς φίλος;   .-   Ὁ ἐμὸς 

φίλος εἰς (πρὸς) τὸ δεῖπνον ἧκεν (ἥκει).  

 

 
5. Εἰς τί (πρὸς τί) ἧκον (ἥκουσιν) οἱ σοὶ φίλοι;   .-  Οἱ ἐμοὶ φίλοι εἰς (πρὸς) τὸ δεῖπνον ἧκον (ἥκουσιν). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Περὶ Πεισιστράτου 
 

A RECORDAR: 

Pres. Indicatiu IMPERF. IND. 

παιδεύ-ω   

παιδεύ-εις  

παιδεύ-ει  

παιδεύ-ο-μεν 

παιδεύ-ε-τε 

παιδεύ-ουσι(ν)  

ἐ-παίδευ-ο-ν 

ἐ-παίδευ-ε-ς 

ἐ-παίδευ-ε(ν) 

ἐ-παιδεύ-ο-μεν 

ἐ-παιδεύ-ε-τε 

ἐ-παίδευ-ο-ν 

Imperf. vbes compostos 
Prepos. + Augm. + Tema de present. + Vocal de mode + Morf. Pers.. 

κατ(α)- -έ- -βαιν- -ο- -ν 

κατ(α)- -ε- -λάμβαν- -ε- -ς 

δι(α)- -έ- -λυ- -ε- (-ν) 

συν- -ε- -βουλεύ- -ο- -μεν 

ἐν- (ἐμ-) -ε- -πίπτ- -ε- -τε 

ἐξ- (ἐκ-) -έ- φευγ -ο- -ν 

πρὸ τῶν πυλῶν ón?  pro portis (ante portas) 

διὰ τὴν συμμαχίαν Per què? propter societatem 

εἰς τί;  Per a què? quem ad finem? 

πρὸς τί; Per a què? quem ad finem? 

Adjectiu Gen.Pl. Adverbi 

μέτριος  μετρί-ων μετρί-ως 

δίκαιος δικαί-ων δικαί-ως 

σπουδαῖος  σπουδαί-ων σπουδαί-ως 

ἐλεύθερος  ἐλευθέρ-ων ἐλευθέρ-ως 
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Πεισίστρατος ἦν Ἀθηνῶν τύραννος. Ἐτυράννευον δὲ μετρίως αὐτός τε καὶ οἱ υἱοί. Τοῖς δ’ 

Ἀθηναίοις οὐκ ἦν ἐχθρός· ἐγίγνωσκον γὰρ τὴν τοῦ τυράννου δικαιοσύνην. Καὶ αὐτὸς 

κατὰ τῆς ἄκρας κατέβαινε πολλάκις εἰς τοὺς ἀγροὺς τοὺς πρὸ τῶν πυλῶν καὶ τοῖς 

γεωργοῖς εὖ συνεβούλευε καὶ ἔχθρας 

δικαίως διέλυεν. Κατελάμβανε δέ 

ποτε γεωργὸν σπουδαίως πέτρας 

ἑργαζόμενον. Καὶ ἐθαύμαζέ τε τὴν 

σπουδὴν καὶ· "Τί λαμβάνεις", ἔφη, "ἐκ 

τοῦ σοῦ ἀγροῦ;" Ὁ δὲ γεωργὸς· "Ἀεὶ ἐλάμβανον", ἔφη, "κακὰ καὶ λύπας, καὶ ἐκ τῶν ἐμῶν 

κακῶν Πεισίστρατος λαμβάνει τὴν δεκάτην." Ὁ μὲν οὖν ἄνθρωπος ἐλευθέρως ἔλεγεν, ὅτι 

τὸν τύραννον οὐκ ἐγίγνωσκεν· ὁ δὲ Πεισίστρατος μάλα ἡδόμενος διὰ τὸν ἐλεύθερον 

λόγον ἀπολύει τὸν γεωργὸν τῆς δεκάτης. 

 

FRASES 

 

1. Οἱ  ἡμέτεροι ἀγροὶ φέρουσι καλοὺς καρπούς.  

2. Τί λαμβάνετε ἐκ τῶν ὑμετέρων ἀγρῶν;  

3. Ὀ ἐμὸς φίλος σπουδαῖός ἐστιν.  

4. Σπουδαίως ἐν τῷ ἐμῷ ἀγρῷ ἐργάζομαι.  

5. Ἡ σὴ γνώμη οὔκ ἐστι καλή.  

6. Τὴν ὑμετέραν γνώμην οὐ καλὴν νομίζομεν.  

7. Ἐθαύμαζον τὸν σπουδαῖον γεωργόν. - τὸν σπουδαίως ἐργαζόμενον γεωργόν. - τὸν 

γεωργὸν σπουδαίως ἐργαζόμενον.  

8. Πεισίστρατος δίκαιος τύραννος ἦν.  

9. Δικαίως μὲν ἐτυράννευεν ὁ Πεισίστρατος, τὴν δὲ δεκάτην ἐλάμβανεν.  

10. Πολλάκις τοῖς πρὸ τῶν πυλῶν ἐργαζομένοις γεωργοῖς εὖ συνεβούλευεν.  

11. Οἱ γεωργοὶ ἐλευθέρως ἔλεγον, ὅτι τὸν τύραννον οὐκ ἐγίγνωσκον. 

 

Pronoms possessius (ἐμός, σός, ἡμέτερος, ὑμέτερος)  

1. valor atributiu (entre l’article i el substantiu) 

ἡ ἐμὴ λύπη La meva pena, /el meu dolor 

ὁ σὸς ἁγρός/ σὸς ἁγρός  El teu camp/ un camp teu 

τὰ ἡμέτερα δένδρα / ἡμέτερα δένδρα  Els nostres arbres /  uns arbres nostres 

ὁ ὑμέτερος φίλος /  ὑμέτερος φίλος  El vostre amic / Un amic vostre 

2. Valor de predicatiu: Τὰ ἐμὰ σά ἐστιν el meu  és teu (lit.: les meves coses són teves) 

3. Els possesius poden ser substantivats: οἱ ἐμοί ‘els meus’ (= la meva família);  τὰ 

ἐμά ‘les meves coses / propietats’ 
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VOCABULARI 
 

 

ἐμός, ἐμή, ἐμόν (pron. Possessiu) meu, meva, meu (meus, 

mea, meum) 
σός, σή, σόν (pron. Possessiu) (tuus, tua, tuum) 

ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον (pron. Possessiu) nostre, -a, -

e (noster, nostra, nostrum) 

ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον vostre, a,e (vester, vestra, 

vestrum) 
ἡ λύπη pena, dolor 

λύω desatar, liberar 

ἡ ἔχθρα odi, enemistad 

σπουδαῖος, α, ον diligent, ràpid 

ἐργάζομαι (ἔργον) treballar, fer un treball 

διά + Ac. (prep.) a consecuencia, por causa de  (propter) 

Πεισίστρατος Pisístrat 

ὁ τύραννος  tirà, rei 

τυραννεύω Governar com un tirà 

μέτριος, α, ον (μέτρον)moderat, regular, mità,... 

ἐχθρός, ά, όν (adj.) Odiós, enemic  

ἡ δικαιοσύνη justícia 

καταβαίνω descendre, baixar 

πρό + Gen. en lloc de (llatí: pro + Abl.) 

συμβουλεύω aconsellar, recomanar 

δίκαιος, α, ον (adj.) just  

διαλύω dissoldre, separar, (dia-lisi) 

καταλαμβάνω apoderar-se de, trobar//arribar a 

ποτέ adv. enclític.) una vegada,  

ἡ πέτρα  pedra (cf. Peter, petr-oleum) 

τὲ (enclit.)... καί  ... i (correlació copulativa) 

ἡ σπουδή (σπουδαῖος) pressa, diligència, afany 

τί; (llatí:quid – subs;t quod - adj.)què? quin?  

ἔφη (imperfecte d’ind.) Deia ell (com el  inquit llatí) 

οὖν (adv.) en efecte 

ἐλεύθερος, α, ον (ἐλευθερία) lliure 

ὅτι (conj. Completiva// causal)  que, // perque  

μάλα (Adv.)( comp.: μᾶλλον)  molt 

ἀπολύω  deslliurar de, alliberar// deslligar 

ἆρα; (part. Interrog.) si, potser, és que...? = lat.: -ne;) 

τίς; (pron. Interrog. Masc i fem.). el neutre és τί qui? (quis - 

subst.); quin/-a? (qui - adj

. 

 


