
HOOFDSTUK 32.3    ADVERBIA CORRELATIVA 

Opgaven 

1. Zet de vormen die onder het schema staan in de juiste vakjes.

interro- 
gativa 

indefinita demonstrativa relativa relativa 
indefinita 

betekenis 

…heen 

…langs; 
manier 
tijd

plaats waar

manier

…vandaan 

Vormen: 
1. ταύτῃ 4. που
2. ὧδε 5. ποῖ
3. ὁπόθεν 6. ὡς

2. Bepaal op grond van uw kennis van de adverbia correlativa de letterlijke
betekenis van onderstaande woorden. Die betekenis kan afwijken van wat er
in de woordenlijst als betekenis(sen) opgegeven wordt. Vier woorden (3-6)
zijn nieuw.

4. οὐδαμόσε
5. πανταχοῖ

1. ὄπισθεν
2. ἔμπροσθεν
3. ἄλλοσε 6. ἄλλοτε

3. Welke twee woorden horen in meer dan één van de horizontale categorieën
van het schema onder 1 plaats? Noem de betekenissen van deze woorden.
1. ἐκεῖ 5. ἐνταῦθα
2. ἐνθάδε 6. τῇδε
3. πανταχοῦ 7. ὧδε
4. ἐκεῖθεν 8. ἐνθένδε



HOOFDSTUK 32.3    ADVERBIA CORRELATIVA 
Uitwerking 

1. Zet de vormen die onder het schema staan in de juiste vakjes.

interro- 
gativa 

indefinita demonstrativa relativa relativa 
indefinita 

betekenis 

ποῖ …heen 

ταύτῃ …langs; 
manier 
tijd

που plaats waar

ὧδε ὡς manier

ὁπόθεν …vandaan 

Vormen: 
1. ταύτῃ 4. που
2. ὧδε 5. ποῖ
3. ὁπόθεν 6. ὡς

2. Bepaal op grond van uw kennis van de adverbia correlativa de letterlijke
betekenis van onderstaande woorden. Die betekenis kan afwijken van wat er
in de woordenlijst als betekenis(sen) opgegeven wordt. Vier woorden (3-6)
zijn nieuw.

1. ὄπισθεν  van achteren vandaan  cf. πόθεν etc. 
2. ἔμπροσθεν  van voren vandaan cf. πόθεν etc. 
3. ἄλλοσε    ergens anders heen  cf. ἐκεῖσε 
4. οὐδαμόσε nergens heen cf. ἐκεῖσε 
5. πανταχoῖ   overal heen cf. ποῖ 
6. ἄλλοτε    op een ander tijdstip  cf. πότε etc. 

3. Welke twee woorden horen in meer dan één van de horizontale categorieën
van het schema onder 1 plaats? Noem de betekenissen van deze woorden.
1. ἐκεῖ 5. ἐνταῦθα: 1. daar, 2. daarheen
2. ἐνθάδε : 1. hier, 2. hierheen 6. τῇδε
3. πανταχοῦ 7. ὧδε
4. ἐκεῖθεν 8. ἐνθένδε


