
EEN NIEUWE BASIS 

PERFECTUM EN MODI 

1. Sorteer

ejstravteuken eijlhvfete ajphllavcqai eijwvqh 
eijdovsi  e{stasan ajpedevdeicqe h[rkasi 

 huJrhvmeqa   i[ste tevtaxai  e{state 
h\cqe  peponqevnai eJstw`san  wjfelhmevna 

ind. perf. ind. plquperf. ind.perf./plquperf. ptc. of inf. perf. 
ejstravteuken e{stasan huJrhvmeqa eijdovsi

i[ste ajpedevdeicqe h\cqe peponqevnai 

tetavraxai eijwvqh e{state eJstẁsan 

h[rkasi eijlhvfete wjfelhmevna 

ajphllavcqai 

Benoem 
(pas op:niet iedere vorm is van de perf./plquperf.) 

vorm pers./ 
naam-
val 

getal wijs/ 
vorm 

A/M tijd verbum 
(zo mogelijk A) 

betekenis 

ἐλελύκη 1 sing. ind. A plquperf. luvw losmaken 
pepoihmevnwn gen. plur. ptc. M. perf. poievw doen, maken 
dedeigmevna~ acc. plur. ptc. M. perf. deivknumi tonen 
devdektai 3 sing. ind. M. perf. devcomai ontvangen 

uJph̀rce  2x 3 
3 

sing. 
sing. 

ind. 
ind. 

A. 
A. 

perf. 
imperf. 

uJpavrcw beginnen, 
er zijn 

teqnhkovsi dat. plur. ptc. A. perf. ajpoqnhv/skw sterven 
dediwkevnai inf. A. perf. divwkw achtervolgen 

i[sqi 2 x 2 
2 

sing. 
sing. 

imper. 
imper. 

A. 
A. 

perf. 
praes. 

oi\da
eijmiv 

weten 
zijn 

hjpathkevnai inf. A. perf. ajpatavw misleiden 
ejpistavmeno~ nom. sing. ptc. M praes. ejpivstamai weten, kennen 



3. Vul, waar nodig, a[n in:

1. eij oJ basileu;~ th;n povlin lavboi, tiv oiJ poli`tai a]n poihvseian; (optat. pot.)

Als de koning deze stad zou innemen, wat zouden de burgers dan (mogelijk) doen?

2. nu`n a]n bouvlointo ejnqavde mevnein. (optat. pot.)

Nu zouden jullie hier wel willen blijven.

3.  eij oJ basileu;~ th;n povlin  e[laben, tiv oiJ poli`tai a]n ejpoivhsan; (irreal.)

Als de konig de stad ingenomen had, wat zouden de burgers dan gedaan hebben?

4. mavcesqe e{w~ th;n povlin a]n e{lhsqe.

Strijd (mv.) totdat jullie de stad ingenomen hebben. (coni. fut.)

4. Welke optativi zijn vervangend? Geef in dat geval aan of ze een indicativus of een coniunctivus vervangen.

zinsnr. en optativus (Griekse 

vorm) 

vervangend? ja/nee vervangen modus? coni./optat. 

1. gevnoito nee

2. aijtoivh ja coniunctivus

3. gevnoito ja indicativus

4. gevnoito nee

 Zinnen: 

1.  o{pw~ a]n tau`ta gevnoito, ouj gnw`nai ejdunavmhn (optat. pot.)

Hoe dat gebeurd zou kunnen zijn, kan ik niet te wten komen.

2. o{pot  j oJ Pevrsh~ gh`n kai; u[dwr aijtoivh, aiJ povlei~ ouj ta; aujta; ejpoiou`n. (optat. it.) Telkens 

wanneer de pers aarde en water eiste, deden de steden niet hetzelfde.

3. ejgw; ei\pon o{ti tau`ta ouj gevnoito (optat. obliquus)

Ik zei dat dat niet zou gebeuren

4. eij gavr, w\ Zeuv, suv mevgisto~ qew`n ὤν, pollav moi kai; ajgaqa; gevnoito (optat. vervulb. wens) 

Zeus, u, die immers gde grootste van de goden bent, mogen mij vele goede dingen gebeuren. 


