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IX.- FLEXIÓ ATEMÀTICA.  TEMES EN  SIGMA, VOCAL -I- -U- DIFTONG 

RECAPITULACIÓ FLEXIÓ ATEMÀTICA 
 

Dins de la flexió atemàtica hem vist substantius: 

 - en oclusiva:  labial (), gutural () i dental ) 

 - nasal () 

 - líquida  ) 

Ens falten els substantius l’arrel dels quals acaba en sigma  (), vocal )  i diftong (

Hem de tenir en compte el següent: 

 - desapareixen entre vocals 

 - quan desapareixen  les vocals en contacte queden en hiatus, i donen lloc a 

contraccions:    >  ,    >  ,  >  )  i a metàtesi de quantitat:  > ) 

 - en alguns substantius apareix una alternància vocàlica  

 

SIBILANTS, ARRELS ACABADES EN  

Podem trobar els següents paradigmes: 

 : substantius neutres amb alternància vocàlica -o- / -e-. Molt 

freqüents 

 :substantius masc. o fem. (i adjectius)  

  - L’acusatiu plural té la mateixa forma que el nominatiu plural. 

  - Els substantius en -  són escassos. Hi ha noms propis com 

només en singular. Però són molt freqüents els adjectius de dues 

terminacions com 

 - : pocs substantius neutres i amb doble flexió. No els veiem ara. 



ACTIVITATS 

1.- Seguint els paradigmes, flexiona:  

2.- Explica els canvis fonètics en les següents formes: 

 -  

 

 

 

 

  
 Sg. Pl. Sg. Pl. 

Nom.  *  * 

Voc.  *  * 

Acus.  * * * 

Gen. * * * * 

Dat. * * * * 
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Anàlisi morfològic, sintàctic i traducció: 

 





















.- 








: atenès
: trirreme (vaixell) 

: Àsia 

: enviar 

: immortal 

: Homer 

: paraula, vers 

: Plató  

: deixeble 

: Sòcrates 

: Aristòtil 

: escita (els escites eren un poble 

del nord de Grècia) 
: fletxa, dard 

: verí 

: mullar, amarar, sucar 

: Himet, mont de l’Àtica 

: Licabit, mont de l’Àtica 

: famós 

: Àtica 

: muntanya 

: conj. il·lativa, doncs (sovint no cal traduir-la) 

: adverbi, una vegada, llavors 

: temps, període de temps 

: conjunció temporal quan 

: mortal 

: raça, estirp, família, clan 

: vi 

: adjectiu, vertader, sincer
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ATEMÀTICS EN  
Hi ha dos tipus: 

- sense alternància vocàlica: Afegim les desinències sense cap problema fonètic. 

 

- amb alternància vocàlica En aquestes formes passa el següent: 

 - pèrdua de entre vocals, amb les contraccions corresponents 

 - genitiu -   amb pèrdua de –i / - u i metàtesi de quantitat posterior 

 - l’acus. pl. presenta la mateixa forma que el nom. pl. 

 


ATEMÀTICS EN DIFTONG    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenten característiques semblants a les ja vistes: 

 - gen. sg.   amb metàtesi de quantitat 

 - acus. pl.  i **però en canvi * 

  

 Sg. Pl. Sg. Pl. 

Nom.     

Voc.     

Acus.    

Gen.     

Dat.     

    

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

Nom.  *    *

Voc.  *    *

Acus  *    * 

Gen. *     

Dat. *     

   

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

Nom.      

Voc.      

Acus       

Gen.      

Dat.      
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Hi ha alguns substantius irregulars molt freqüents,com: 

      

        

Les seves formes poden ser reconegudes fàcilment a partir de les desinències normals i l’enunciat. 

 

ACTIVITATS:  

 

1.- Seguint els paradigmes, flexiona:     
 

2.- Anàlisi morfològic, sintàctic i traducció: 
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: Homer 

lloar, elogiar

Aquil·les 

: Peleu, pare d’Aquil·les 

: fill,  

: Odisseu 

: Tetis, mare d’Aquil·les 

: nen, fill 

: Crises, sacerdot d’Apol·lo 

: Apol·lo 

: sacerdot 

: Agamèmnon 

: deshonrar, insultar 

: força 

: adverbi, sovint 

: principi, inici 

: causa 

: supèrbia, insolència 

: adverbi, no 

: 2ª sg. imperatiu, jutjar 

: paraula, mot 

conjunció adversativa, però, sinó 

: fet, acció 



: Némesi, (deessa de la justícia) 

: castigar, perseguir 

: adjectiu numeral, cinc 

: sentit, sensació 

: tenir 

: tacte 

: vista, visió 

: oïda 

: gust 

: olfacte  

: bacó, porc 

: colpejar, atacar 

: dent, ullal 

: engendrar, fer néixer 

; discòrdia, hostilitat 

: amabilitat, cortesia, gràcia 

: natura, naturalesa  

: polític 

: animal 
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REVISIÓ – RESUM FLEXIÓ NOMINAL – SUBSTANTIUS 
 
 Quadre de morfemes nominals: (aquest quadre inicial mostra les desinències originals, de 
l’indoeuropeu, que a cada declinació adoptarà les formes que hem estudiat)  

 

 Aquests morfemes s’afegeixen als substantius i,  segons la declinació, poden presentar certs 
canvis fonètics.  Les desinències resultants són al quadre general de desinències 

 Tot substantiu pertany a un de tres grups possibles –declinacions- segons la vocal o 
consonant final de la seva arrel: 

 
 .-noms de tema en 
 .-noms de tema en -temàtics) 

 .-Atemàtics: l’arrel acaba en consonant, -

Podem reconèixer el grup (o declinació) a partir de l’enunciat: NOMINATIU-GENITIU 

 

Temes en - 

Fem. 
-







Masc. 
-





Temes en –o / - 
Masc-Fem  

Neutres  

Atemàtics Masc-fem-neutres 
? 
     ? 
     ? 

















 

 Singular Plural 

Masc-Fem Neutre Masc-Fem Neutre 

Nom. + allargament vocal   
Acus.    
Gen.  
Dat. - -



QUADRE GENERAL DESINÈNCIES  
 

Aquesta taula mostra totes les desinències possibles a cada declinació, un cop s’han afegit els morfemes a les arrels 


























 
**** Cal recordar que la presència d’una –s al morfema (nom. sg. I dat. pl.) a l’arrel (atemàtics sigmàtics) provoca canvis fonètics, alguns dels quals  no 
queden reflectits en aquesta taula 
 
**** Vocatiu : molt sovint  és igual al nominatiu. 

 

Temes en -α Temes en –ο / -ε (Temàtics) Atemàtics 

Singular 

Fem. Masc. Masc-Fem. Neutre Masc-Fem. Neutre 

Nom.     ? ? 

Acus     ? 

Gen.    

Dat.   

 

 
Plural 

Fem-Masc. Masc-Fem. Neutre Masc-Fem. Neutre 

Nom.     

Acus     

Gen.   

Dat.   ασι



Tema9- Substantius en sigma i vocal (-i, -u, diftong).  Recapitulació flexió atemàtica. 

 

 

 8 

Els grans déus de Grècia 
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