MODI: OEFENING

Opdracht:

1. Vertaal de zinnen.
2. Verklaar het gebruik van coniunctivi en optativi
3. Welke optativi vervangen een coniunctivus en welke een indicativus?

1. 1. Was dat maar waar!
2. De vrouw voedt de baby, opdat hij niet schreeuwt.
3. Hoe zou ik dergelijke dingen kunnen zeggen.
4. (Telkens) wanneer we vrede begeren, offeren we aan de goden.
5. Moge je het goed maken naar lichaam en ziel.
6. Moeten we blijven of moeten we weggaan?
7. Gesteld dat je bereid bent te luisteren, dan zou je alles te weten komen.
8. We vragen ons verbaasd af waar we heen moeten gaan.
9. (Telkens) wanneer we soldaten zagen, verborgen we ons.
10. Waren jullie maar naar huis gekomen.
11. Laten we de waarheid spreken.
12. We vrezen dat we oorlog zullen krijgen.
13. De gezant zei dat de bondgenoten al een muur gebouwd hadden.
14. Ik heb dat niet gedaan om rijk te worden.
15. Gehoorzaamden alle burgers de wetten maar.
16. Had ik je maar nooit gezien.
17. Weest niet bang voor de vijanden.
18. Wanneer het volk jullie naar de oorlog vraagt, wat zullen jullie dan antwoorden?
19. Hij wist niet wat hij moest zeggen.
20. Mogen jullie opgevoed worden door zo’n leermeester als ons opgevoed heeft.
21. Jullie zullen zeker niet verloren gaan.
22. De dwaas lacht, ook al is iets niet belachelijk.
2.2. boa`/: coni. in weglaatb. fin. bz. 3. dunaivmhn: optat. potentialis (in hz.). 4. ejpiqwmw`men:
coni. gen./it./fut. (in temporele bz.). 5. e[coi~: optat.in (vervulbare) wens. 6. mevnwmen: coni.
dubitativus. 7. bouvloio...mavqoi~: optat. potentialis. 8. i[wmen: coni. dubitativus. 9. i[doien:
optat. iterativus. 11. levgwmen: coni. adhortativus. 12. gevnhtai: coni. in complementz. nz
verbum van vrezen. 13. ejpoihvnsainto: optativus obliquus. 14. genoivmhn: optat. in
weglaatb. fin. bz. 17. fobhqh`te: coni. prohibitivus. 18. e[rhtai: coni. gen./it./fut. (in
temporele bz.) 19. levgoi: optat. obliquus. 20. : optat. In (vervulbare) wens. 21. ajpovlhsqe:
coni. aor. + ouj mhv, bet. nadrukkelijk fut. 22. h\/: coni. gen./it./fut. (in concessieve bz.)
3.9. i[doien: verv. coni. 13. ejpoihvsainto: verv. indic. 14. genoivmhn: verv. coni. 19. levgoi:
verv. coni.

