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Wprowadzenie autora 
 

Książka ta jest podręcznikiem wprowadzającym do języka greckiego Nowego 
Testamentu. Powstała początkowo jako pomoc do zajęć prowadzonych przeze mnie na 
Papieskim Wydziale Teologicznym „Collegium Bobolanum” w Warszawie, dlatego jest 
usystematyzowana wykładem połączonym z poznawaniem gramatyki i słownictwa 
charakterystycznego dla Nowego Testamentu. Jest to intensywny kurs językowy dla 
teologów i nie tylko. 

Obecnie trudno byłoby napisać coś nowego, ponieważ greka jest językiem 
„martwym”. Mamy do dyspozycji pewien zasób paradygmatów, które od setek lat są 
takie same, przechodzą z pokolenia na pokolenie, a zmianom podlegają jedynie sposób 
przekazu treści, układ czy kolejność wprowadzania nowych zagadnień, sposób doboru 
przykładów czy ćwiczeń. Postanowiłem zatem podjąć się trudu dokonania przeglądu 
i syntezy dostępnych obecnie na rynku podręczników i gramatyk, zarówno tych ściśle 
związanych z Pismem Świętym, jak i tych od greki klasycznej i stworzyć praktyczną 
książkę. 

Opierając się na własnych doświadczeniach i doświadczeniach innych moich 
szanownych poprzedników ujętych w bibliografii, starałem się wypracować sposób na 
szybkie przyswojenie sobie logiki tego języka tak, aby każdy mógł radzić sobie z greką 
biblijną mając do dyspozycji słownik i gramatykę, czy przekład interlinearny. 
Przechodząc przez kolejne lekcje każdy stopniowo będzie mógł sam bądź pod kierunkiem 
kogoś bardziej doświadczonego odkrywać tajniki tego starożytnego języka. 

Mam nadzieję, że książka ta znajdzie zainteresowanie zarówno wśród studentów 
jak i wśród wykładowców, i będzie dobrym uzupełnieniem dostępnej obecnie literatury 
z tej dziedziny. 
 
  

                                                                                                Wiesław Jonczyk SJ 
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1. Wiadomości wstępne - historia 
 
 Język grecki nikomu nie jest obcy. Sądzę, że to śmiałe stwierdzenie nie powinno 
dziwić. Greka, czy to ze względu na symbole matematyczne, czy literaturę grecką, 
przeplata się nieustannie z naszym życiem. Dzieciom opowiada się bajki Ezopa, w szkole 
każdy poznaje tzw. twierdzenie Pitagorasa, na co dzień każdy z nas wykorzystuje 
sentencje greckich filozofów. Aby lepiej sobie to uświadomić prześledźmy krótko 
historię literatury greckiej wspominając przynajmniej te najbardziej znane utwory 1. 
 

1. Krótka historia literatury greckiej 
 I. Okres archaiczny VIII – VI w. przed Chr. 

Początek i wzór dla kolejnych pokoleń to przede wszystkim epopeje 
o bohaterskich wojownikach, odwadze, honorze, miłości i przeznaczeniu, o przenikaniu 
się świata ludzi i bogów. Baśniowe przygody, przywoływane sceny z obozów i pól 
bitewnych oraz szczegółowe opisy codziennego życia zawarte w „Iliadzie” i „Odysei” do 
tej pory fascynują swym artyzmem. Od VIII w. Homer jako poeta „par excellence” jest 
wychowawcą i podstawowym punktem odniesienia dla dalszych pokoleń. 

Innym ważnym twórcą tej epoki był Hezjod (ok. 700 r.), który zasłynął ze swojej 
epiki dydaktycznej. Próbował on odpowiedzieć na podstawowe pytania z zakresu 
kosmogonii i teogonii. W „Teogonii” prezentuje ówczesne poglądy na temat powstania 
świata z chaosu i bogów oraz ich wzajemnych relacji, hierarchii, sporów, waśni 
i rywalizacji. W eposie „Prace i dnie” opisuje świat od strony rolnika-poety, próbując 
zachęcić wszystkich do uczciwej pracy zgodnie z naturalną budową świata i mijającymi 
porami roku. 

W VII i VI w. rozwinęła się także liryka grecka w postaci rożnych pieśni 
ludowych, obrzędowych, utworów o treści miłosnej, biesiadnej czy mitycznej (Safona, 
Archiloch, Teognis, Anakreon, Pindar). 

Koniec VI w. to czas bajek Ezopa i tak zwanych Siedmiu Mędrców z Talesem 
z Miletu na czele. Jest to początek literatury filozoficznej i czas badań nad arytmetyką, 
geometrią, astronomią i muzyką, którym przodował Pitagoras. Do rozwoju myśli 
filozoficznej tamtego okresu przyczynili się tacy filozofowie jak Heraklit, znany z 
powiedzenia pánta rhéi „wszystko płynie” i Parmenides. Był to czas pytania o „zasadę” 
istnienia świata i możliwości poznania go. 

 
II. Okres klasyczny (attycki) V – IV w. 
Okres klasyczny to czas zjednoczenia Attyki i dynamicznego rozwoju Aten, które 

zdominowały cały tamtejszy świat. Wtedy to narodził się i rozwinął teatr z przewagą 
tragedii greckich, będących sposobem na przeżywanie często bolesnej rzeczywistości. 
Powstanie tragedii ma swoje korzenie w kulcie Dionizosa, później jednak teatr rozwijał 
się niezależnie, swobodnie korzystając z różnych mitów o bogach i bohaterach. 

W tym miejscu należy wymienić przynajmniej trzech tragików. Ajschylos (525 – 
456) był autorem takich dzieł jak: „Persowie” (472 r. przed Chr.), „Błagalnice”, 
„Agamemnon”, „Ofiarnice”, „Eumenidy”, „Siedmiu przeciw Tebom” (467 r.), 
„Prometeusz skowany”. Z 90 utworów zachowało się w całości tylko siedem. Kolejnym 
twórcą był Sofokles (496 – 406) znany z takich pozycji jak: „Antygona”, „Elektra”, „Król 

                                                 
 1 Więcej szczegółów na temat literatury greckiej można znaleźć w następujących opracowaniach: 
Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999; T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, t. 1 – 
2, Warszawa 1959; A. Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 32001. 
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Edyp”, „Edyp w Kolonie”. Trzecim wielkim tragikiem był Eurypides (496 – 406), 
któremu zawdzięczamy m. in. utwory: „Cyklop”, „Medea”, „Trojanki”, „Bakchantki”. 

Obok tragedii rozwijała się proza historyczna, piewcą Aten i ateńczyków był 
Herodot (485 – 425), który w swoich „Dziejach” opisał historię wojen z Persją, stylizując 
ją na ludową gawędę. Prawdziwym jednak twórcą historiografii jako gatunku literackiego 
był Tukidydes (460 – 396) autor „Wojny peloponeskiej”. Dzieło to jest niedokończoną 
historią wojny peloponeskiej (430 – 421). To właśnie Tukidydes stał się wzorem dla 
wszystkich późniejszych historyków przez to, że nakreślił metodykę naukowej 
historiografii. 

Czas „oświecenia” w Atenach to czas rozwoju medycyny (Hipokrates), retoryki 
i sofistyki, a przede wszystkim filozofii Sokratesa, Ksenofonta, Platona i Arystotelesa 
(384 – 322). 

Już w starożytnej Grecji rozwinęła się także komedia, jej głównym 
przedstawicielami są: Arystofanes (445 – 385), który napisał takie utwory jak: „Chmury”, 
„Osy”, „Ptaki”, „Żaby”, „Sejm kobiet” oraz Menander (342 – 293) autor komedii 
„Odludek albo Mizantrop”. 

Skomplikowana sytuacja polityczna, potrzeby ciągłych dyskusji, walki na 
argumenty, rozwój filozofii i niezależnej myśli zaowocowały rozwojem retoryki 
i wymowy attyckiej szczególnie w zdemoralizowanej demokracji IV w. przed Chr. Z tego 
okresu zachowały się różne mowy sądowe, popisowe i polityczne Izokratesa (436 – 338) 
czy mowy polityczne Demostenesa (384 – 322).  

 
III. Okres hellenistyczny III – I w. przed Chr. 
Po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r.) i rozpadzie jego uniwersalnego 

królestwa, z początkiem III w. rozpoczął się okres zwany hellenistycznym. Był to czas 
rozwoju literatury filozoficznej (epikurejskiej i stoickiej). Aleksandria w Egipcie stała się 
centrum rozwoju nauk przyrodniczych i humanistycznych. Tam działał Euklides autor 
podręcznika do geometrii, a także studiował Archimedes z Syrakuz, od którego pochodzą 
znane wszystkim „prawo Achimedesa” o ciałach pływających i zasady konstruowania 
dźwigni. Rozwijała się mechanika, architektura, astronomia. Warto wspomnieć o 
Arystarchu z Samos (310 – 230), który był niedocenionym w starożytności twórcą 
systemu heliocentrycznego. Również w tym czasie postawały pierwsze podręczniki do 
geografii (Strabon) i literatura farmaceutyczna o lekach, odtrutkach i podstawach higieny. 
Biblioteka Aleksandryjska przyciągała znawców literatury i dała początek rozwojowi 
filologii (Didymos), gramatyki i retoryki. Na potrzeby tej biblioteki dokonano 
tłumaczenia Tory z języka hebrajskiego na język grecki – tak powstała Septuaginta.  

Przemiany historyczne skłaniały do refleksji nad dziejami ludzkości. Polibiusz był 
świadkiem podboju Grecji, Macedonii i Syrii przez Rzymian, to on zaczął pisać 
wielotomowe dzieło zatytułowane „Historie”. Podobnie, spisywaniem historii zajmowali 
się Diodor Sycylijczyk (80 – 20 r. przed Chr.) na zachodzie, czy Mikołaj z Damaszku (64 
przed Chr. – 14 po Chr.) związany z dworem Heroda Wielkiego, króla Judei. Jego 
„Historia powszechna” to 144 ksiąg od najdawniejszych dziejów Asyrii i Medii do 4 w. 
po Chr. Na literaturę duży wpływ wywarły hymny Kallimacha i sielanki Teokryta. 

 
IV. Okres Cesarstwa Rzymskiego (I – III w. po Chr.) 
Greka pozostała jeszcze przez pewien czas językiem arystokracji rzymskiej, była 

językiem uczonych i filozofów. Po grecku swoje pamiętniki i „Rozmyślania” pisał 
cesarz-stoik Marek Aureliusz (panował od 161 do 180 r. po Chr.). 

Koniec pierwszego wieku to przede wszystkim czas powstawania ksiąg Nowego 
Testamentu, Ewangelii i pism św. Pawła, Dziejów Apostolskich i Apokalipsy św. Jana. 
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Następne zaczęły się pojawiać listy Pasterskie, zarówno te włączone później do kanonu, 
jak i pozostałe, np. Listy Klemensa Rzymskiego (papież w latach 88 – 97); anonimowe 
„Didache – nauczanie Dwunastu Apostołów” z końca I w.; „Pasterz” Hermasa (ok. 150 
r.). Obok dzieł, które weszły do kanonu Pisma Świętego, których autorytet i natchniona 
natura były powszechnie uznawane, rozwijała się literatura apokryficzna (różne 
ewangelie i losy apostołów). Błędy gnostyczne i herezje przyczyniły się do powstania 
literatury apologetycznej, należy wymienić tu takich autorów jak: św. Justyn (100 – 165) 
i jego „Dialog z Żydem Tryfonem”, św. Ireneusz (130 – 202): „Przeciw herezjom”, 
„Wykład nauki apostolskiej”, Klemens Aleksandryjski (150 – 215): „Zachęta Hellenów”, 
„Kobierce”. 

W tym okresie Józef Flawiusz napisał swoją historię „Dzieje Izraela”, i „Wojna 
żydowska”.  Równie dynamicznie rozwijała się literatura świecka. Pojawiały się nowe 
gatunki literackie, romans, baśń, powstały parodie, satyry, paszkwile, a także dzieła 
antyreligijne, jak choćby „Rozmowy bogów” Lucjana z Samosat. Swoje dzieła tworzył 
Plutarch (50 – 125 r. po Chr.) eklektyczny filozof i moralista, odrodził się platonizm za 
przyczyną Plotyna (203 – 270). W podobnym duchu swoje dzieła autorzy chrześcijańscy, 
szczególnie Orygenes (186 – 254): „O zasadach”, „Przeciw Celsusowi” oraz liczne 
homilie i komentarze do Pisma św. 

 
IV. Okres późnego Cesarstwa (IV – VI w. po Chr.) 
Edykt mediolański 313 r. zakończył czasy prześladowań chrześcijan i zezwalał 

wszystkim innym wierzeniom na swobodę praktyk religijnych. Spowodowało to 
dynamiczny rozwój literatury religijnej apologetyki, homiletyki i egzegezy ksiąg 
biblijnych, szczególnie na wschodzie (476 r. to umowna data upadku cesarstwa 
zachodniego, a w 529 r. zamknięto Akademię Platońską w Atenach). Ważnym 
świadectwem z życia Kościoła jest „Historia Kościelna” Euzebiusza z Cezarei (262 – 
340). Wybitnymi nauczycielami i mówcami tego okresu byli Bazyli Wielki (327 – 379), 
Grzegorz z Nysy (330 – 390), Grzegorz z Nazjanzu (326 – 390) i Jan Chryzostom (350 – 
407), którego spuścizna wypełnia 22 tomy „Patrologii greckiej” (homilie egzegetyczne, 
kazania okolicznościowe, traktaty, apologie, listy).  

Oczywiście pokrótce wymieniłem tu zaledwie kilku autorów, wielu innych, którzy 
pozostawili po sobie spuściznę literacką w języku greckim, nie sposób tutaj omówić. 
Jednak już na podstawie tej skrótowej historii literatury greckiej widać, jak bardzo ważne 
są język i kultura tego regionu nie tylko dla współczesnych chrześcijan, ale dla całego 
humanistycznego świata. 
 
2. Powstanie języka wspólnego – koiné. 

 
Greka z jaką mamy do czynienia obecnie swoimi początkami sięga X\IX stulecia 

p.n.e. i początkowo była podzielona na dialekty, stosownie do obszarów 
zamieszkiwanych przez Hellenów, np.: attycki, joński, lesbijski (eolski), etolski, elejski, 
dorycki, dialekt homerowy. W praktyce niejednokrotnie gatunek literacki był związany 
dialektem, a więc i z miejscem, w którym powstał. Językiem eposu był język Homera, 
lirykę monodyczną pisano w dialekcie lesbijskim, lirykę chóralną w doryckim, prozę 
historyczną lub naukową w dialekcie jońskim lub attyckim (zwłaszcza w okresie 
klasycznym)2. 
 Czynnikiem, który spowodował pewne ujednolicenie się języka greckiego były 
podboje Aleksandra Wielkiego (356-323), które rozszerzyły wpływy kultury greckiej na 

                                                 
2 O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 21999, s. 23. 
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cały Bliski Wschód. W czasie hellenistycznej dominacji w starożytnym świecie powstał 
wspólny (pospolity) język grecki – h` koinh. dia,lektoj. Był to zatem język uniwersalny, 
który składał sie z dwóch dialektów, przede wszystkim z attyckiego (ze względu na 
dominującą pozycję polityczną, handlową i kulturową Aten) i jońskiego (który był 
używany na wybrzeżach Azji Mniejszej, a przez to stanowił jakby pomost między 
Atenami i Persją). 
 Język grecki w postaci koiné był językiem uniwersalnym, powszechnym, a przez 
to też uproszczonym w porównaniu z klasycznym dialektem attyckim. Doszło tu do 
zaniku liczby podwójnej, po części także trybu życzącego i strony medialnej. Nie był to 
jednak język „prymitywny”, greka pozostała na długo językiem ludzi wykształconych. 
Chociaż z pewnością bazą dla greki NT jest język wspólny tamtego okresu, to jednak 
także tu można zaobserwować różnice dialektyczne, bogate słownictwo, kunszt 
retoryczny. Spotykamy również semityzmy jak i latynizmy. Dobrym wykształceniem 
klasycznym w dziedzinie językowej mogą poszczycić się Łukasz ewangelista i św. 
Paweł3. 

                                                 
3 F. Blass, A. Beburnner, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia 21997, § 3. 
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3. Alfabet. 
 
 
 

Litery Dźwięki Nazwa 
duże małe 
A a ā – długie, ă – krótkie alpha 
B b b beta 
G g g gamma 
D d d delta 
E e ĕ – zawsze krótkie epsilon 
Z z dz dzeta 
H h ē – zawsze długie eta 
Q q  th theta 
I i ī – długie, ĭ – krótkie jota 
K k k kappa 
L l l lambda 
M m m my 
N n n ny 
X x ks ksi 
O o ŏ – zawsze krótkie omikron 
P p p pi 
R r r rho 
S s, j s sigma 
T t t tau 
U u ȳ długie, y± - krótkie ypsilon 
F f ph phi [fi] 
C c kh khi [chi] 
Y y ps psi 
W w ō – zawsze długie omega 

 
 
4. Nauka czytania 
 
a) przydech – występuje nad samogłoskami i r na początku wyrazu. Na początku wyrazu 
zaczynającego się z dużej litery przydech umieszcza sie przed daną litera ~Aga,r, 
przydechu w wyrazach zaczynających się od r – nie wymawia się ~Rw,mh. 
- przydech mocny (spiritus asper) ‛ wymawia się jak [h] np. ò  [ho] , è [he], 
- przydech słaby (spiritus lenis) ’ nie wymawia się,  
 
b) akcenty: 
- akcent ostry (akutus)  ,  - występuje na zgłoskach długich i krótkich; kiedy występuje na 
ostatniej zgłosce nazywa sie oxytonon (sofo,j), na przedostatniej – paroxytonon (ko,smoj, 
lo,goj) i na trzeciej od końca – proparoxytonon (a;nqrwpoj). W toku zdania oksytona 
zmieniają akcent na gravis, ale nie dochodzi do tego przed znakami interpunkcyjnymi, 
przed enklityką, i w zaimkach pytajnych jak: ti,j; ti,; kto? co?  
- akcent słaby, przytłumiony (gravis)   . – otrzymują go wyrazy akcentowane na ostatniej 
zgłosce w toku zdania nie przerwanego żadnym znakiem interpunkcyjnym – makro.j 
lo,goj. 
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- akcent przedłużony (circumflexus) ˆ lub ˜ - występuje tylko na zgłoskach długich 
z natury jako perispomenon (VIhsou/j), gdy jest na ostatniej sylabie albo properispomenon, 
gdy znajduje się na przedostatniej zgłosce (sw/ma). Umieszcza się go nad przydechem. 

Akcent kładzie się na samogłoskach, a w dwugłoskach na drugiej samogłosce. 
Proparoxytonon i properispomenon są możliwe tylko, gdy ostatnia zgłoska jest krótka. 
W momencie gdy ta się wydłuża, akcenty te przechodzą w paroxytonon. Circumflexus 
musi mieć również przedostatnia zgłoska jeśli jest długa i ma akcent, a ostatnia jest 
krótka (dw/ron)4. 

W języku greckim istnieją jedno lub dwu sylabowe wyrazy, które nie mają 
własnego akcentu. Te, które tracą akcent i opierają się o wyraz poprzedni to enklityki np.: 
stracił ją, kręci się, daj mi. Są to między innymi: zaimki czy przysłówki nieokreślone, 
zaimki osobowe np.: to. ai-ma, mou, i dwugłoskowe formy ind. praes. od fhmi,, eivmi, np.: 
mei/zo,n evstin, sw/ma, evstin), ale kiedy nie występują po paroksytonon (fi,loj evsti,n). 

Te, które opierają się o wyraz następny są to proklityki (atona) np.: w domu, na 
drzewie. Jest ich 10: negacja (kiedy nie występuje samodzielnie) ouv, dwa spójniki ẁj, eiv, 
przyimki: evn, eivj, evk, i cztery formy rodzajnika z przydechem o,̀ h,̀ oi`, aì. 

 
c) zjawiska fonetyczne. 
 - apostrof  ’ jest znakiem (elizji) wyrzutni końcowej, polegającej na opuszczeniu 
stojącej w wygłosie samogłoski pierwszego wyrazu, która następuje w wyniku zbiegu 
dwóch samogłosek na granicy sąsiadujących ze sobą wyrazów (hiatus) np.: . avllV evgw, = 
avlla. evgw,, albo avpV evmou/, avllV evgw, – (J 10,18). Inne formy to: avnV (= avna, przed 
samogłoską), avnqV (=avnti, przed przydechem mocnym), avntV (= avnti, przed przydechem 
słabym), avpV (=avpo, przed przydechem słabym), avfV (= avpo, przed przydechem mocnym), 
dV (=de, przed samogłoską), diV (= dia, przed samogłoską), kaqV (= kata, przed przydechem 
mocnym), katV (=kata, przed przydechem słabym), u`pV (= u`po, przed przydechem 
słabym), ùfV (= ùpo, przed przydechem mocnym); 

- apostrof  ’ , który jest bardziej zbliżony do przydechu słabego, może być także 
znakiem zjawiska zwanego krasis – jest to ściągnięcie międzywyrazowe polegające na 
pozostawieniu jednej z dwóch sąsiadujących jednakowych samogłosek lub zwykłego 
połączenia dwóch słów w jedno np.: tou;noma = to. o;noma – (Mt 27, 57). Podobnie: eiv a'n = 
eva.n (jeśli), kavgw, = kai. evgw, (i ja), ka;n = kai. eva,n (i jeśli tylko), kavkei/ = kai. evkei/ (i tam); 

- znak  ¨  (diereza) wskazuje na rozkład dyftongu wewnątrz wyrazu na dwie 
samogłoski, zachowując przy tym dwa odrębne dźwięki, np.: VIoudai?kw/j , Nai<n, VHsai<aj.  
d) znaki interpunkcyjne: 
- kropka - . 
- przecinek - ,  
- średnik i dwukropek - ·  
- znak zapytania - ; 
e) samogłoski: 

pojedyncze: 
- krótkie: e , o ; długie: h, w ; krótkie lub długie a, i, u, 
- bezdźwięczne: a, e, h, o, w, dźwięczne: i (wysoka), u (niska). 

podwójne (dyftongi): 
- właściwe, gdzie wymawia się obie zgłoski składowe: ai, ei, oi, ui [yj], au [ał], eu [eł], 
hu [eł]; 
- niewłaściwe, w których wymawia się tylko jedną zgłoskę: ou [u], a|, h|, w|; 

                                                 
4 M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka Grecka, Warszawa 41985, s. 7. 
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5. Podział spółgłosek5: 
 

R
od

za
j 

ar
ty

ku
la

cj
i Zwarte explosivae (mutae) Trwałe (continuae) 

 dźwięczne 
(mediae) 

bezdźwięczne 
(tenues) 

przydechowe 
(aspiratae) 

płynne 
(liquidae) 

nosowe 
(nasales) 

szczelinowe (spirantes) 

  dźwięczne bezdźwię-
czne 

M
ie

js
ce

 a
rty

ku
la

cj
i 

wargowe 
(labiales) 

 
b 

 
p 

 
f 

  
m 

     ₣ 
(wymawia-
ne jak: w) 

 

przednio- 
językowe 
zębowe 
(dentales) 

 
d 

 
t 

 
q 

 
l r 

 
n 

  
s, j 

tylno-
językowe 
(gutturales) 

 
g 

 
k 

 
c 

 n 
(pisane: g 
przed g, 
k, c, x) 

  

 
 
Uwagi na temat wymowy: 
- g przed k, g, c, x, wymawia sie jak: n – a;ggeloj( eivsene,gkh|j; 
- s pisze sie na początku i w środku wyrazu, j tylko na końcu: stauro,j, sunergo,j ; 
- u wymawia sie jak y (tu,poj), lub ł (w dyftongach – euvcariste,w, auvto,j). 
- jota subscriptum przy małych literach o` a[|dhj , przy dużych literach na początku zdania 
pojawia się jako jota adscriptum   [Aidhj [czyt. Hades]. 
- zgodnie z zasadami asymilacji spółgłoska tylnojęzykowa + s = x; wargowa + s = y; 
zębowa + s = s. 
 
Próba czytania – „Ojcze nasz” (Mt 6, 9-13): 
 
Pa,ter h̀mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j\ 

a`giasqh,tw to. o;noma, sou\ 
evlqe,tw h̀ basilei,a sou\  

genhqh,tw to. qe,lhma, sou( ẁj evn ouvranw/| kai. evpi. gh/j\ 
to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron\ 
kai. a;fej h̀mi/n ta. ovfeilh,mata h̀mw/n( w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j 

ovfeile,taij h̀mw/n\ 
kai. mh. eivsene,gkh|j h̀ma/j eivj peirasmo,n( 

avlla. r`u/sai h̀ma/j avpo. tou/ ponhrou/Å 

                                                 
5 Tamże, s. 5. 
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Lekcja 1 
 
Wprowadzenie do fleksji. Rodzajniki. 
 

W deklinacji greckiej występują trzy liczby: pojedyncza (singularis), mnoga 
(pluralis) i podwójna (dualis). Liczba podwójna wyrażała dwie rzeczy tej samej natury 
lub po prostu parę, np.: obie ręce, oba łokcie. Wraz z rozwojem języka zanika ona jednak, 
a jej miejsce zajmuje pluralis. 
Rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki odmieniają się przez przypadki, których 
jest pięć, mają również trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki: 
- nominativus (kto? co?); 
- genetivus (kogo? czego? czyj? czyja? czyje? od, z kogo? od, z czego? – separativus); 
- dativus (komu? czemu? kim? czym? – instrumentalis, w kim? w czym? – locatiuvus); 
- accusativus (kogo? co?); 
- vocativus. 
 Czasowniki odmieniają się według dwóch koniugacji przez: 
- osoby (1, 2, 3) 
- liczby: pojedyncza (sing.), mnoga (plur.) 
- czasy: teraźniejszy (praesens, perfectum), przeszły (plusquamperfectum, imperfectum, 
aoryst,), przyszły (futurum, futurum perfectum – w grece klasycznej) 
- tryby: oznajmujący (indicativus), warunkowy (coniunctivus), życzący (optativus), 
rozkazujący (imperativus) 
- strony: czynna (activum), bierna (passivum), zwrotna (medium). 

Należy również mieć na uwadze rodzaj czynności (aspekt) – czynność dokonaną 
lub niedokonaną. Szczegóły zostaną omówione później. 
 

Rodzajnik od początku miał zadanie wskazujące i identyfikujące. Jak w językach 
współczesnych, wskazuje na rzecz powszechnie znaną albo, o której mówiło się już 
wcześniej (znaczenie anaforyczne).  

Samodzielnie może wystąpić jako zaimek wskazujący, w wyrażeniach: o` me.n ... 
o ̀de, 1 Kor 7, 7; oi` me.n... oi` de,, Dz 17, 32: 28, 24; Hbr 7, 20; oi` me,n ... a;lloi de,, Mt 16, 
14; J 7, 12 albo zaimek względny Łk 7, 23; 1 Kor 1, 18; zaimek dzierżawczy Ef 5, 25.  

Z nazwami pospolitymi, tytułami, przydomkami mogą występować w dwóch 
znaczeniach: 
- znaczenie indywidualizujące, aby odróżnić jeden od innych podobnych obiektów 
o ̀a;nqrwpoj – ten szczególny, dobrze znany, wcześniej wspomniany człowiek np.: ów 
znany... (anaforyczne), albo pewien konkretny człowiek, albo coś (ktoś) co jest jedyne 
w swoim rodzaju Mk 9, 47; J 1, 29: Dz 18, 26. Wyraźnie wskazująca (deiktyczne) na 
osobę J 19, 5 lub miejsce Mt 14, 15. Czasem może podkreślać wagę, znaczenie lub pewną 
doskonałość osoby (par excellence) J 1, 21.  
- znaczenie uogólniające lub rodzajowe, kiedy jedna osoba lub rzecz występuje jako 
przedstawicielka całego gatunku, lub określa szczególną kategorię, wyróżniającą jedną 
kategorię od drugiej  o` a;nqrwpoj człowiek w odróżnieniu od zwierzęcia. 
 Rodzajnik dodany do różnych części mowy jak np.: imiesłów, przysłówek, 
bezokolicznik, nadaje im znaczenie rzeczownikowe. Pozycja rodzajnika wpływa również 
na określenie czy przymiotnik ma znaczenie atrybutywne czy predykatywne oraz na 
zwrócenie uwagi, które słowo jest akcentowane np.:  
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1. Znaczenie atrybutywne (przymiotnikowe), kiedy w podtekście następuje 
porównanie do innej osoby lub rzeczy. W takich przypadkach rodzajnik zawsze 
poprzedza przymiotnik: 
- to. avka,qarton pneu/ma – duch nieczysty Mt 12, 43; Łk 11, 24, to.n kalo.n oi=non – dobre 
wino J 2, 10, z akcentem na przymiotnik (na cechę), że duch jest rzeczywiście nieczysty, 
spośród innych duchów, a wino jest naprawdę dobre, pośród innych porównywalnych 
win; 
- to. pneu/ma to. avka,qarton - duch nieczysty Mk 1, 26; 5, 8 – akcent pada na tego właśnie 
ducha i jego działanie. Podobnie: o` plou,sioj avnh,r, albo o` avnh.r o` plou,sioj – pozycja 
atrybutywna (przydawki): bogaty człowiek. 
 Możemy mieć zatem do czynienia z trzema konstrukcjami: 
- o` sofo.j avnh.r – mądry człowiek (forma nacześciej używana); 
- avnh.r o` sofo,j  – człowiek mądry; 
- o` avnh.r o` sofo,j  – mądry człowiek. 
 

2. Znaczenie predykatywne (orzecznikowe), kiedy rzeczownik nie jest 
porównywany z niczym, ale drugi wyraz określa jego stan, jakość, lub sposób bycia. 
Rzeczownik (podmiot) nie jest porównywany z czymś, ale jest taki sam w sobie. 
W takich przypadkach np.: przymiotnik albo imiesłów, nie jest poprzedzony 
rodzajnikiem:  
- szyk predykatywny: plou,sioj ò avnh.r, o` avnh.r plou,sioj, – człowiek, który jest bogaty, 
albo: ów człowiek jest bogaty; podobnie: o` lo,goj a[gioj  =  a[gioj ò lo,goj – „słowo 
święte” w znaczeniu: 
o` lo,goj evsti.n a[gioj – to słowo jest święte. 
Podobnie: ò avnh.r sofo,j – ten człowiek jest mądry, albo sofo.j o` avnh,r – mądry jest ten 
człowiek, albo pneu/ma o` qeo,j – Bóg jest duchem (J 4, 24); stenh. h` pu,lh – brama jest 
wąska (Mt 7, 14). 
 Jest to stwierdzenie stanu, np.: e;cw th.n marturi,an mei,zw, J 5, 36 należy zatem 
rozumieć jako: h ̀marturi,a, h]n e;cw, mei,zwn evsti,n – „to świadectwo, które ja mam, jest 
większe”6. 
 
 

Przypadek Rodzaj męski 
(masculinum) 

Rodzaj żeński 
(femininum) 

Rodzaj nijaki 
(neutrum) 

Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc.  

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 

to, 
tou/ 
tw/| 
to, 

Plur. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou,j 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j 

ta, 
tw/n 
toi/j 
ta, 

 
Jako vocativu w liczbie pojedynczej i mnogiej używa się wykrzyknika w= zamiast 

rodzajnika. 

                                                 
6 F. Blass, A. Beburnner, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia 21997, § 270. 
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Słówka: 
 
a[gioj  – święty 
o` avnh,r( &dro,j – mąż, człowiek 
o` a;nqrwpoj, -ou – człowiek 
to. a;rwma, -toj – wonny korzeń 
h` basilei,a, -aj – królestwo 
o` basileu,j, -e,wj – król 
o` qeo,j, -ou/ – Bóg 
o` kh/poj, -ou – ogród 
h` kardi,a, -aj – serce 
o` ko,smoj, -ou – świat 
o` ku,rioj, -ou – Pan  
o` evpi,skopoj, -ou – opiekun, strażnik 
h` li,tra, -aj – funt (rzymski) = 327,45 gr. 

o` lo,goj, -ou – słowo 
h` marturi,a, -aj – świadectwo 
o` ouvrano,j( &ou/( – niebo 
o ̀para,klhtoj( &ou – orędownik 
h` pu,lh – brama 
plou,sioj – bogaty 
to. pneu/ma, -toj – duch 
sofo,j – mądry 
stenh, – wąska 
to. sw/ma, -toj – ciało 
o` u[pnoj( &ou – sen 
o` Cristo,j, -ou/ – Chrystus, namaszczony, 
(= hebr. Mesjasz) 
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Lekcja 2 
 

Rzeczowniki deklinacji II. Czasownik „być” – czas teraźniejszy. Przeczenie ouv – 
„nie”. 
 
 Do deklinacji II, w której tematy kończą się na -o, należą głównie rzeczowniki 
rodzaju męskiego, oraz nieliczne rodzaju żeńskiego zakończone na -j, oraz nijakiego 
zakończone na -n. 
 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 
 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

a;nqrwpoj 
avnqrw,pou 
avnqrw,pw| 
a;nqrwpon 
a;nqrwpe 

lo,goj 
lo,gou 
lo,gw| 
lo,gon 
lo,ge 

gewrgo,j 
gewrgou/ 
gewrgw/| 
gewrgo,n 
gewrge, 

oi=koj 
oi;kou 
oi;kw| 
oi=kon  
oi=ke  

Pl. nom.(voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

oi ̀( w= ) 
tw/n 
toi/j 
tou,j 
 

a;nqrwpoi 
avnqrw,pwn 
avnqrw,poij 
avnqrw,pouj 
  

lo,goi 
lo,gwn 
lo,goij 
lo,gouj 

gewrgoi, 
gewrgw/n 
gewrgoi/j 
gewrgou,j 

oi=koi 
oi;kwn 
oi;koij 
oi;kouj 

 
W ten sposób odmieniają się następujące rzeczowniki: 
 
o` a;ggeloj, -ou – posłaniec, anioł 
o` avdelfo,j( -ou/ – brat, krewny 
o` a;rtoj( -ou – chleb 
o` ga,moj( -ou – uczta weselna 
o` gewrgo,j( -ou/ – rolnik 
o` da,ktuloj( -ou – palec 
o` dida,skaloj( -ou – nauczyciel 
o ̀dou/loj( -ou – niewolnik, sługa 
o` h[lioj( -ou – słońce 
o` kairo,j( -ou/ – czas 
o` karpo,j( -ou/ – owoc 

o` li,qoj( -ou – kamień 
o` oi=koj( -ou – dom, mieszkanie 
o` oi=noj( -ou – wino 
o` ovfqalmo,j( -ou/ – oko 
o` phlo,j( &ou/ – błoto,  glina 
o` stauro,j( -ou/ – krzyż 
o` to,poj, -ou – miejsce 
o` ui`o,j( -ou/ – syn 
o` fi,loj( -ou – przyjaciel 
o` fo,boj( -ou – lęk 
o` cro,noj( -ou – czas                              

          
 Czas teraźniejszy w grece, podobnie jak w jęz. polskim, wyraża czynność lub 
stan w teraźniejszości w wyrażeniach ogólnych oraz używany jest w wyrażeniach 
nieokreślonych względem czasu: przysłowiach, sentencjach, uogólnieniach, opisach 
zwyczajów (praesens bezczasowe-gnomiczne). Czasem jest użyty w żywych 
opowiadaniach o wypadkach minionych (praesens historicum). Może być także użyty 
w znaczeniu futurum, kiedy odnosi się do natychmiastowej, pewnej, niedalekiej 
przyszłości. 
 
Odmiana czasownika - eivmi, – jestem. 
 

ja jestem                   eivmi, 
ty jesteś                    ei= 
on, ona, ono jest       evsti,(n)    

my jesteśmy      evsme,n 
wy jesteście       evste, 
oni, one są         eivsi,(n) 
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Uwaga! 
 W zdaniach spotyka się formy 3 osoby liczby poj. i mn. z albo bez  -n. Jest ono 
„ruchome”, pojawia się z reguły wówczas, kiedy następny wyraz zaczyna się od 
samogłoski lub kończy się znakiem przystankowym. W przypadku, gdy następny wyraz 
zaczyna się od spółgłoski, na ogół -n nie występuje – tak jest w grece klasycznej, 
w biblijnej zazwyczaj jest dodane. 
 Przeczenie ouv – „nie”, występuje w zdaniach w trybie oznajmującym. Pojawia się 
w kilku formach: 
- ouv przed słowem zaczynającym się od spółgłoski, 
- ouvk przed słowem zaczynającym się od samogłoski z przydechem słabym, 
- ouvc przed samogłoską z przydechem mocnym, 
- ouvci, przeczenie emfatyczne (czy do prawdy nie..., czy faktycznie nie..., którego używa 
się najczęściej w pytaniach, gdy oczekuje się pozytywnej odpowiedzi) – J 9, 9; 11, 9, 
- ouv mh, przeczenie emfatyczne – wzmocniona negacja, 
- ouvke,ti – już nie, więcej nie, już dłużej nie, 
- ou;pw – jeszcze nie, 
- ouvde, – i nie, ani nie, 
- ouvdei,j( ouvdemi,a( ouvde,n – ani jeden (jedna, jedno), żaden, nikt, nic. 
 
Przetłumacz zdania: 
 
1. ui`o.j tou/ qeou/ eivmi – J 10, 36. 
2. basileu,j eivmi – J 18, 37. 
3. VIoudai/o,j eivmiÈ – J 18, 35. 
4. evk tou/ ko,smou ouvk evste, – J 15, 19. 
5. ouvk eivmi. o` Cristo,j – J 1, 20. 
6. dou/loi, evste – Rz 6, 16. 
7. auvto,j evstin ò cristo,j – Mt 16, 20. 
8. basileu.j VIsrah,l evstin – Mt 27, 42. 
9. Ihsou/j evstin ò cristo.j o` uìo.j tou/ qeou/ – J 20, 31.  
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Lekcja 3 
  
 Rzeczowniki rodzaju żeńskiego i nijakiego – deklinacja II. Koniugacja I – 
czasownik lu,w – czas teraźniejszy, tryb oznajmujący, strona czynna. 
 
Rzeczowniki rodz. żeńskiego II deklinacji odmieniają się w następujący sposób: 
 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 
 

h`   parqe,noj 
th/j parqe,nou 
th/|  parqe,nw| 
th.n parqe,non 
w=   parqe,ne 
 

h`    e;rhmoj 
th/j  evrh,mou 
th/|   evrh,mw| 
th.n  e;rhmon 
w=    e;rhme 

h`   nh/soj 
th/j nh,sou 
th/|  nh,sw| 
th.n nh/son 
w=   nh/se 

h`   o`do,j 
th/j òdou/ 
th/|  o`dw/| 
th.n o`do,n 
w=   o`de, 

Pl. nom.(voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 
 

aì    parqe,noi 
tw/n   parqe,nwn 
tai/j  parqe,noij 
ta.j   parqe,nouj 

aì e;rhmoi 
tw/n evrh,mwn 
tai/j evrh,moij 
ta.j evrh,mouj 

aì   nh/soi 
tw/n nh,swn 
tai/j nh,soij 
ta.j  nh/soi 

aì o`doi, 
tw/n o`dw/n 
tai/j òdoi/j 
ta.j o`dou,j  

 
Do rzeczowników tego rodzaju należą słowa: 
 

h` a;bussoj, -ou – otchłań, czeluść 
h` a;mpeloj, -ou – winorośl, krzew winny 
h` bi,bloj, -ou – księga 
h` e;rhmoj, -ou – pustynia 

h` nh/soj, -ou – wyspa 
h` no,soj, -ou – choroba 
h` o`do,j, -ou/ – droga, podróż 
h` parqe,noj, -ou – młoda dziewczyna 

 
Rzeczowniki rodz. nijakiego II deklinacji odmieniają się w następujący sposób: 
 

Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
          

to,  ( w= ) 
tou/ 
tw/| 
to, 
 

dw/ron 
dw,rou 
dw,rw| 
dw/ron 

e;rgon 
e;rgou 
e;rgw| 
e;rgon 
 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 
 

ta,  ( w= )  
tw/n 
toi/j 
ta, 
  

dw/ra 
dw,rwn 
dw,roij 
dw/ra 
 

e;rga 
e;rgwn 
e;rgoij 
e;rga 
 

 
Do rzeczowników tego rodzaju należą słowa: 
 

to. daimo,nion, -ou – demon, zły duch 
to. dei/pnon, -ou – uczta, wieczerza 
to. dw/ron, -ou – dar 
to. e;rgon, -ou – czyn 
to. euvagge,lion, -ou – ewangelia 
to. i`ma,tion, -ou – szata, ubranie, płaszcz 
to. pro,swpon, -ou – twarz, oblicze 

to. i`ero,n, -ou/ – świątynia 
to. musth,rion, -ou – tajemnica 
to. paidi,on, -ou – dziecko 
to. ploi/on, -ou – łódź 
to. shmei/on, -ou – znak 
to. ta,lanton, -ou – talent 
to. te,knon( -ou – dziecko 
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Koniugacja I jest nazywana tematyczną lub spójkową, ponieważ pomiędzy 

tematem a końcówką pojawia się spójka -o- lub -e-. Należą do niej czasowniki 
zakończone na -w. Forma czasownikowa jest zbudowana z tematu i stosownej końcówki. 

  
Czas teraźniejszy, tryb oznajmujący, strona czynna: 
 

Sing. 1. lu,-w 
         2. lu,-eij 
         3. lu,-ei    

Plur. 1. lu,-omen 
         2. lu,-ete  
         3. lu,-ousi(n)  

 
Podobnie odmieniają się następujące czasowniki : 

a`gia,zw – poświęcam, uświęcam 
avposte,llw – posyłam 
bapti,zw – chrzcić, myć 
ble,pw – patrzę, spoglądam 
dida,skw – uczę 
e;cw – mam 
gra,fw – piszę 
kra,zw – krzyczę 

kri,nw – sądzę 
lamba,nw – biorę 
le,gw – mówię 
lu,w – rozwiązuję, uwalniam 
paideu,w – wychowuję 
pisteu,w – wierzę 
pe,mpw – posyłam 
u`pakou,w – być posłusznym 

 
Słówka: 
evk, evx – (z gen.) z, od, spośród, z powodu; zawiera ideę pochodzenia, rozróżnienia, ma 
znaczenie instrumentalne 
avpo, – (z gen.) z, od; zawiera ideę oddalania się, separacji, eliminacji, braku lub negacji 
(jak av – privativum), może posiadać znaczenie czasowe, przyczynowe lub określać 
pochodzenie 
eivj – (z acc.) do, w stronę  
evn – (z dat.) w 
ga,r – bo, bowiem, gdyż  
de, – zaś, a 
avlla, – ale, lecz 
evgw, – ja 
kai, – i, również, a 
 
Przetłumacz zdania: 
1. evgw, eivmi ò qeo.j VAbraa.m kai. ò qeo.j VIsaa.k kai. o` qeo.j VIakw,bÈ (Mt 22, 32). 
2. ouvke,ti ei= dou/loj avlla. ui`o,j\ (Gal 4, 7). 
3. oi=non ouvk e;cousin (J 2, 3). 
4. evgw. daimo,nion ouvk e;cw (J 8, 49). 
5. ku,rie( a;nqrwpon ouvk e;cw (J 5, 7). 
6. ku,rio,j evstin o` uìo.j tou/ avnqrw,pou kai. tou/ sabba,tou (Mk 2, 28). 
7. evgw. avposte,llw to.n a;ggelo,n (Mt 11, 10). 
8. Dida,skale th.n o`do.n tou/ qeou/ dida,skeij\ (Łk 20, 21). 
9. VIhsou/j lamba,nei to.n a;rton (J 21, 13). 
10. evgw. ouv kri,nw (J 8, 15). 
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Lekcja 4 
 
Rzeczowniki – deklinacja I. Czasownik „być” w imperfectum. Przyimki 
 
 Do deklinacji I należą rzeczowniki, których temat kończy się na -a, głównie 
chodzi tu o rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -h, -a,̄ -a±, i niektóre 
rzeczowniki rodzaju męskiego. Dlatego dzieli się ona na podgrupy. 

Grupa pierwsza: rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -h, które powstało 
ze zmiany w temacie pierwotnego -a.̄ 
 

Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
          

h`    avga,ph  
th/j  avga,phj 
th/|   avga,ph| 
th.n  avga,phn 
 

h`   evpistolh, 
th/j evpistolh/j 
th/|  evpistolh/| 
th.n evpistolh,n 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì     avga,pai 
tw/n   avgapw/n 
tai/j   avga,paij 
ta.j    avga,paj 

aì    evpistolai,    
tw/n  evpistolw/n 
tai/j  evpistolai/j  
ta.j   evpistola,j 

 
 Genetivus pluralis ma zawsze akcent perispomenon. Początkowo dialekty greckie 
miały w tym przypadku końcówkę -swn, zatem całość wraz z poprzedzającą ją końcówką 
tematyczną ā wyglądało -aswn. Następnie nastąpił zanik -s-, a a,wn uległo ściągnięciu 
i powstało -w/n. W zakończeniach -ai jest uważane za krótkie, a -aj jest zawsze długie. 
  
Do tej grupy należą następujące rzeczowniki: 

h` avga,ph, -hj – miłość 
h` avreth,, -h/j – cnota 
h` avrch,, -h/j – początek 
h` auvlh,, -h/j – dziedziniec 
h` grafh,, -h/j – pismo 
h` didach,, -h/j – nauczanie 
h` evntolh,, -h/j – polecenie, przykazanie 

h` e`orth,, -h/j – święto 
h` evpistolh,, -h/j – list 
h` zwh,, -h/j – życie 
h` phgh,, -h/j – źródło 
h` sunagwgh,, -h/j – synagoga 
h` fwnh,, -h/j – głos 
h` yuch,, -h/j – dusza, życie 

 
Grupa druga: rzeczowniki kończące się na  -a ̄(ā długie), poprzedzone przez e, i, r, 

(purum).  
Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

h`     a`marti,a 
th/j   àmarti,aj 
th/|    àmarti,a| 
th.n   a`marti,an 
 

h`    cw,ra 
th/j  cw,raj 
th/|   cw,ra| 
th.n  cw,ran 

h`   stratia, 
th/j stratia/j 
th/|  stratia/| 
th.n stratia,n 

Pl. nom.(voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì    a`marti,ai 
tw/n  a`martiw/n 
tai/j  àmarti,aij 
ta.j   a`marti,aj 

aì   cw,rai 
tw/n  cwrw/n 
tai/j  cw,raij 
ta.j   cw,raj 

aì   stratiai, 
tw/n  stratiw/n 
tai/j stratiai/j 
ta.j  stratia,j 

 
Do tej grupy należą rzeczowniki: 
h` a`marti,a, -aj – grzech, błąd h` kardi,a, -aj – serce 
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h` basilei,a, -aj – królestwo 
h` evkklhsi,a, -aj – zgromadzenie, kościół 
h` evxousi,a, -aj – autorytet, moc 
h` h`me,ra, -aj – dzień 

h` marturi,a, -aj – świadectwo 
h` peristera, , -a/j – gołębica 
h` skoti,a, -aj – ciemność 
h` cw,ra, -aj – kraj, region 

Grupa trzecia: rzeczowniki zakończone na -a , czyli „a” krótkie, które nie 
zmieniło się w nom. w -h, i nie występuje po e, i, r, jednak w gen. i dat. sing. a zmienia 
się w h (impurum). 

 
Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
          

h`   do,xa 
th/j do,xhj 
th/|  do,xh| 
th.n do,xan 

h`    qa,lassa 
th/j  qala,sshj 
th/|   qala,ssh| 
th.n  qa,lassan 

Pl. nom.(voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì   do,xai 
tw/n doxw/n 
tai/j do,xaij 
ta.j  do,xaj 

aì    qa,lassai 
tw/n  qalassw/n 
tai/j  qala,ssaij 
ta.j   qala,ssaj 

W podobny sposób odmieniają się następujące rzeczowniki: 
h` do,xa, -hj – chwała, sława 
h` glw/ssa, -hj – język 
h` qa,lassa, -hj – morze 

h` ma,caira, -hj – nóż, miecz 
h` pte,rna( &hj – pięta 
h` tra,peza, -hj – stół 

 
Grupa czwarta: rzeczowniki zakończone na -a krótkie, (poprzedzone przez e, i, r), 

które jednak nie zmieniło się w nom. w -h 
 h` basi,leia, -aj – 

królowa 
(=h` basi,lissa) 

h` moi/ra( aj – los, 
przeznaczenie 

h` avlh,qeia, -aj – 
prawda 

Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

h`    basi,leia 
th/j  basilei,aj 
th/|   basilei,a| 
th,n  basi,leian 
 

h`    moi/ra 
th/j  moi,raj 
th/|   moi,ra| 
th,n  moi/ran 

h`   avlh,qeia 
th/j avlhqei,aj 
th/|  avlhqei,a| 
th,n avlh,qeian 

Pl. nom.(voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì   basi,leiai 
tw/n basileiw/n 
tai/j basilei,aij 
ta.j  basilei,aj 
 

aì   moi/rai 
tw/n  moirw/n 
tai/j  moi,raij 
ta.j   moi,raj 

aì   avlh,qeiai 
tw/n  avlhqeiw/n 
tai/j avlhqei,aij 
ta.j  avlhqei,aj 

 
 Czas imperfectum odnosi się do czynności wykonywanej w przeszłości, która nie 
została zakończona lub czynności powtarzającej się przy opisie zwyczajów, obyczajów, 
stałych praktyk. Imperfectum może także wyrażać czynność zamierzoną, lecz niedoszłą 
do skutku. 
 

Sing. 
1 os. h;mhn 
2 os. h=j    lub    h=sqa 
3 os. h=n 

Plur. 
h=men  lub   h;meqa 
h=te 
h=san 
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Słówka i przyimki: 
avmno,j, -ou/( o` – baranek 
avna, – do góry, znowu, po (np.: po dwa) 
avpo, – z, od (z gen.) 
dia, – przez (z gen.); z powodu (z acc.) 
evpi, – na, po (z gen.); na, w, nad (z dat.); 
poprzez, po (z acc.) 
i;de( ivdou,  – oto, oto on, spójrz, zobacz! 
kata, – w dół, z (z gen.); wzdłuż, poprzez, 
według (z acc.) 
meta, – z, wśród (z gen.), po, za, z tyłu 
(z acc.) 
o[ti – że; dlatego że, ponieważ 
ou-to,j, au[th, tou/to – ten, ta, to 

su,n – z, wraz z (z dat.) 
foti,zw – oświecać, rozświetlać 
para, – od (z gen.), przy (z dat.), obok, nad 
pro, – przed, przy, z przodu, w obliczu 
(z gen.) 
pro,j – do, ku, u, przeciw (z acc.); przy, 
obok (z dat.); dla (z gen.); + to, + inf. – 
aby, żeby  
peri, – o, odnośnie (z gen.); wokół (z acc.) 
u`pe,r – na korzyść, w obronie, dla, za, 
z powodu (z gen.); nad, ponad (z acc.) 
u`po, – przez, z powodu, ze strony (z gen.); 
pod, w czasie (z acc.) 

 
Przetłumacz zdania: 
1. th.n avga,phn tou/ qeou/ ouvk e;cete (J 5, 42). 
2. VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,goj (J 1, 1). 
3. ou-to,j evstin ò ui`o.j tou/ qeou/ (J 1, 34). 
4. h`me,ra evsti,n. 
5. le,gei ò VIhsou/j( VEgw, eivmi h̀ o`do,j kai. h` avlh,qeia kai. h` zwh,\ (J 14, 6). 
6. avllV evgw. th.n avlh,qeian le,gw (J 16, 7). 
7. evgw. de. o[ti th.n avlh,qeian le,gw( ouv pisteu,ete, moi (J 8, 45). 
8. i;de ò avmno.j tou/ qeou/ (J 1, 36). 
  
Przegląd przyimków: 
 
                                  evpi, – nad, na  
                avna, 
              do góry 
                              
                                                                     avpo, – z   
          pro,j – do 
 
                                         
 
             eivj – do                                                                evk – z, na zewnątrz  
 
 
 
                                      
                                              dia, 
                                       przez 
                                                                                                kata,   
                                                           ùpo,  – pod                  w dół 
     

         
         evn – w   
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Lekcja 5 
 
Zaimek względny jednostkowy. Zaimki wskazujące. Przymiotniki o trzech 
zakończeniach. Przysłówki. 
 
 Zaimek względny jednostkowy: o[j, h[, o[, który, która, które, (odnosi się do 
jednostki lub jednej grupy) odmienia się w następujący sposób:  

 Sing. Plur. 
   m.             f.               n.   m.             f.               n. 
nom.  
gen. 
dat. 
acc. 

  o[j       h[          o[ 
  ou-       h-j         ou-  
  w-|        h-|          w-| 
  o[n       h[n         o[ 

  oi[       ai[         a[   
  w-n      w-n        w-n 
  oi-j      ai-j       oi-j 
  ou[j      a[j         a[ 

 
 Zaimek wskazujący: ou-toj, au[th, tou/to - ten, ta, to, odnosi się do osoby lub rzeczy 
obecnej, lub wcześniej wspomnianej. Na ogół dotyczy czegoś bliskiego. W grece 
klasycznej używa się częściej innego zaimka, mianowicie: o[de, h[de, to,de (gen.: tou/de, 
th/sde, tou/de) – ten oto, ta oto (ta właśnie)..., w NT pojawia się on 10 razy (w LXX 
częściej), 8 razy w wyrażeniu: ta,de le,gei, Dz 21, 11; Ap 2, 1.8.12.18; 3, 1.7.14 
rozpoczynając wyrażenia o charakterze wzniosłym czy nawet prorockim: „To mówi...” 
(to oto tutaj..., dokładnie to...). W pozostałych wypadkach również wskazuje na coś 
bliskiego i pewnego: kai. th/|de h=n avdelfh, Łk 10, 39; eivj th,nde th.n po,lin Jk 4, 13.  
 

 m. f. n. 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

ou-toj 
tou,tou 
tou,tw| 
tou,ton 

au[th 
tau,thj 
tau,th| 
tau,thn 

tou/to 
tou,tou 
tou,tw| 
tou/to 

Plur. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

ou-toi 
tou,twn 
tou,toij 
tou,touj 

au[tai 
tou,twn 
tau,taij 
tau,taj 

tau/ta 
tou,twn 
tou,toij 
tau/ta 

 
 Na określenie czegoś bardziej odległego lub wcześniejszego, używa się zaimka: 
evkei/noj, evkei,nh, ekei/no - tamten, tamta, tamto. 

 m. f. n. 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

evkei/noj 
evkei,nou 
evkei,nw| 
evkei/non 
 

evkei,nh 
evkei,nhj 
evkei,nh| 
evkei,nhn 

evkei/no 
evkei,nou 
evkei,nw| 
evkei/no 

Plur. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

evkei/noi 
evkei,nwn 
evkei,noij 
evkei,nouj 

evkei/nai 
evkei,nwn 
evkei,naij 
evkei,naj 

evkei/na 
evkei,nwn 
evkei,noij 
evkei/na 
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Przymiotniki o trzech zakończeniach (m., f., n.) odmieniają się jak rzeczowniki I 
lub II deklinacji.  
 

 m. f. n. 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

avgaqo,j 
avgaqou/ 
avgaqw/| 
avgaqo,n 
avgaqe, 

avgaqh, 
avgaqh/j 
avgaqh/| 
avgaqh,n 
avgaqh, 

avgaqo,n 
avgaqou/ 
avgaqw/| 
avgaqo,n 
avgaqo,n 

Plur. nom.(voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

avgaqoi, 
avgaqw/n 
avgaqoi/j 
avgaqou,j 

avgaqai, 
avgaqw/n 
avgaqai/j 
avgaqa,j 
 

avgaqa, 
avgaqw/n 
avgaqoi/j 
avgaqa, 

 
 m. f. n. 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

a[gioj 
a`gi,ou 
a`gi,w| 
a[gion 
a[gie 

a`gi,a 
a`gi,aj 
a`gi,a| 
a`gi,an 
a`gi,a  

a[gion 
a`gi,ou 
a`gi,w|  
a[gi,on 
a[gion 

Plur. nom.(voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

a[gioi 
a`gi,wn 
a`gi,oij 
a`gi,ouj 
 

a[giai 
a`gi,wn 
a`gi,aij 
a`gi,aj 

a[gia 
a`gi,wn 
a`gi,oij 
a[gia 

 
Słówka (przymiotniki): 
avgaqo,j, -h, ,-o,n – dobry 
a[gioj, -i,a ,-on – święty 
avlhqino,j, -h, ,-o,n – prawdziwy 
a;pistoj, -h ,-on – niewierny 
di,kaioj, -a ,-on – sprawiedliwy 
e;scatoj, -h ,-on – ostatni 
i;dioj, -a ,-on – swój własny, osobisty 
kalo,j, -h, ,-o,n – piękny, dobry 

kako,j, -h, ,-o,n – zły 
kaqaro,j, -a, ,-o,n – czysty 
me,soj, -h ,-on – środkowy, w środku 
mikro,j, -a, ,-o,n – mały 
nekro,j, -a, ,-o,n – martwy 
o[moioj, -a ,-on – równy, podobny do 
pisto,j, -h, ,-o,n – wierzący, wierny 
ponhro,j, -a, ,-o,n – zły, grzeszny 

                        
 Od niektórych przymiotników można tworzyć również przysłówki, których cechą 
charakterystyczną jest w w końcowej sylabie: 

avkribw/j – precyzyjnie 
avlhqw/j – prawdziwie 
avfo,bw/j – bez lęku 
kalw/j – dobrze 
kakw/j – źle 

dikai,wj – słusznie, sprawiedliwie 
o`moi,wj – tak samo, w ten sam 
sposób 
po,rrw – daleko 
fanerw/j – otwarcie 

eu= – dobrze 
mala, – bardzo 
a;nw – wysoko 
tace,wj – szybko 

Przetłumacz zdania: 
1. o` ku,rioj ouvk e;sti nekro,j. 
2. to. daimo,nion ponhro.n h=n. 
3. evgw. avgaqo,j eivmi) 

4. ei= o` a[gioj tou/ qeou/ (Mk 1, 24). 
5. le,gei evkei/noj\ ouvk eivmi, (J 18, 17). 
6. evkei/noj di,kaio,j evstin (1 J 3, 7). 
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Lekcja 6 
 

Rzeczowniki I deklinacji rodzaju męskiego. Tryb rozkazujący i bezokolicznik od 
eivmi,. Zaimki osobowe i zaimki zwrotne. 
 

  o` neani,aj 
temat: 
neania¯ 

o` profh,thj 
temat: 
profeta¯ 

o` telw,nhj 
temat: 
telwna¯ 

o` maqhth,j 
temat: 
maqhta¯ 

Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w=  

neani,aj 
neani,ou 
neani,a| 
neani,an 
neani,a 

profh,thj 
profh,tou 
profh,th| 
profh,thn 
profh/ta± 

telw,nhj 
telw,nou 
telw,nh| 
telw,nhn 
telw,nh 

maqhth,j 
maqhtou/ 
maqhth|/ 
maqhth,n 
maqhta, 

Pl. nom.(voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

oi ̀( w= ) 
tw/n 
toi/j 
tou,j 

neani,ai 
neani,wn 
neani,oij 
neani,aj 

profh/tai 
profhtw/n 
profh,taij 
profh,taj 

telw/nai 
telwnw/n 
telw,naij 
telw,naj 

maqhtai, 
maqhtw/n 
maqhtai/j 
maqhta,j 

 
Uwaga! Vocativus zazwyczaj kończy się na -a,̄ albo -h, zależnie od tego co zostaje 

po odjęciu od nominatuwu końcówki -j. Rzeczowniki kończące się na -thj, i nazwy 
ludów na -hj , przybierają zawsze w voc. -a±. 
 
Do tej grupy należą także rzeczowniki: 
 

o` evpendu,tej( &ou – płaszcz 
o` kle,pthj, -ou – złodziej 
o` lh|sth,j, -ou/ – rozbójnik 
o` maqhth,j, -ou/ – uczeń 
o` neani,aj, -ou – młodzieniec 
o` poihth,j, -ou/ – poeta 

o` poli,thj, -ou – obywatel 
o` profh,thj, -ou – prorok 
o` stratiw,thj, -ou – żołnierz 
o` telw,nhj, -ou – celnik 
o` u`phre,thj, -ou – podwładny, sługa 
o` yeu,sthj, -ou – kłamca 

 
Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego od czasownika eivmi, 

2 os. l. poj. i;sqi 
3 os. l. poj. e;stw (Mt 5, 37) / h;tw  
(1 Kor 16, 22; Jk 5, 12) 

2 os. l. mn. e;ste 
3 os. l. mn. e;stwsan (Łk 12, 35; 1 Tm 
3, 12) / h;twsan 

 
Przykłady: 
evn tou,toij i;sqi (1 Tm 4, 15); i;sqi evkei/ (Mt 2, 13; por Mk 5, 34; Łk 19, 17); i;sqi avgaqo,j; 
i;sqi kalh,; e;ste di,kaioi) 
 
 Bezokolicznik od eivmi, i bezokolicznik czasu teraźniejszego w I koniugacji. 
 Bezokoliczników używa się w grece podobnie jak w języku polskim. Jest jednak 
ich więcej niż w jęz. polskim, ponieważ każdy czas ma swój własny bezokolicznik. 
Istnieje zatem pewne odniesienie nie tyle do osoby, co do pewnych okoliczności, na ogół 
do tego czy dana czynność jest czymś dokonanym czy niedokonanym. W grece 
bezokolicznik (podobnie jak zazwyczaj czas teraźniejszy), podkreśla ciągłość albo 
powtarzalność, często służy do wyrażenia celu jako infinitivus celu po słowach: daję, 
wybieram, biorę, albo po przymiotnikach: zdolny, stosowny, godny, dzielny, łatwy, 
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przyjemny itp. Bezokolicznik używany bywa również w wyrażeniach bezosobowych. 
Jako rzeczownik słowny (nomen actionis) może pojawić się z rodzajnikiem to, lub tou/. 
Czasem może też wyrażać rozkaz. Z infinitivu celu przy przymiotnikach rozwinął się 
w infinitivus limitationis np.: deino.j le,gein – dzielny, by mówić, tj. dzielny 
w mówieniu7. 

W czasownikach I koniugacji tworzy się go przez dodanie końcówki -ein do 
tematu, np.: le,g-w, le,gein – mówić; avkou,w, avkou,ein – słuchać; qe,lw, qe,lein – chcieć; 
bapti,zw, bapti,zein – chrzcić; ginw,skw, ginw,skein – znać, poznać, wiedzieć. Istnieją 
jednak wyjątki jak bezokolicznik ei=nai– być od eivmi, – ja jestem. 
 

W języku greckim, podobnie jak w języku łacińskim, często spotykamy 
konstrukcję ACI (accusativus cum invinitivo). W konstrukcji tej accusativus staje się 
podmiotem czynności wyrażonej w bezokoliczniku. W tłumaczeniu na ogół oddaje się ją 
przez zdanie dopełnieniowe ze spójnikiem „że”, a występuje najczęściej po słowach 
oznaczających: mówienie, myślenie, spostrzeganie zmysłowe oraz po wyrażeniach 
bezosobowych jak: wypada, należy itp. 
 
Zaimki osobowe: ja, ty, my, wy. 

 1 os. l. poj. 2 os. l. poj. 1 os. l. mn.  2 os. l. mn.  
nom. 
gen. 
dat. 
acc. 

evgw, 
evmou/( mou 
evmoi,( moi 
evme,(  me 

su, 
sou/( sou 
soi,( soi 
se,(  se 

h`mei/j 
h`mw/n 
h`mi/n 
h`ma/j 

ùmei/j 
u`mw/n 
u`mi/n 
u`ma/j 

 
 Dla wyrażenia 3 os. jako zaimka osobowego używa przymiotnika zaimkowego: 
auvto,j( auvth,( auvto,, który odmienia się w następujący sposób:  

 m. – on f. – ona n. – ono 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

auvto,j 
auvtou/ 
auvtw/| 
auvto,n 

auvth, 
auvth/j 
auvth/| 
auvth,n 

auvto, 
auvtou/ 
auvtw/| 
auvto, 

Plur. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

auvtoi, 
auvtw/n 
auvtoi/j 
auvtou,j 

auvtai, 
auvtw/n 
auvtai/j 
auvta,j 

auvta, 
auvtw/n 
auvtoi/j 
auvta, 

 
 Przymiotnik: auvto,j( auvth,( auvto,, oznacza: 
- z rodzajnikiem ò auvto,j: ten sam, ta sama, to samo, np.: to. auvto, pneu/ma – ten sam duch 
(1 Kor 12, 4. 11); o` auvto.j ku,rioj – jeden i ten sam Pan (1 Kor 12, 5); 
- bez rodzajnika: sam osobiście, we własnej osobie, samemu, np.: auvto. to. pneu/ma – sam 
duch... (Rz 8, 16. 26).  
 W grece klasycznej auvto,j w gen. używane jest jako zaimek osobowy „jego”, który 
odnosi się do osoby różnej niż osoba mówiącego: ble,pei to.n oi=kon auvtou/ – on patrzy na 
jego dom; jego odnosi się do jeszcze innej osoby, która jest właścicielem domu. W grece 
NT  auvtou/ bywa używane jako zaimek dzierżawczy „swój”: ble,pei to.n oi=kon auvtou/ – on 

                                                 
7 M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka Grecka, Warszawa 41985, s. 194. 
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patrzy na jego (jego własny = swój) dom. Właściwe znaczenie należy rozpoznać 
z kontekstu8. 
 

Zaimki zwrotne: 
 

 ja ty on, ona, ono 
Sing. gen. 
         dat. 
         acc. 

evmautou/( &h/j 
evmautw/( &h|/ 
evmauto,n( &h,n 

seautou/( &h/j 
seautw/( &h|/ 
seauto,n( &h,n 

evmautou/( &h/j 
evmautw/( &h|/ 
evmauto,n( &h,n( &o, 

 my wy oni, one 
Plur. gen. 
         dat. 
         acc. 

h`mw/n auvtw/n 
h`mi/n auvtoi/j( &ai/j 
h`ma/j auvtou,j( &a,j 

u`mw/n auvtw/n 
u`mi/n auvtoi/j( &ai/j 
u`ma/j auvtou,j( &a,j 

e`auvtw/n 
e`auvtoi/j( &ai/j 
e`auvtou,j( &a,j( a, 

 
Zaimek wzajemności: gen. avllh,lwn – nawzajem; dat. avllh,loij( &aij( & oij; acc. 

avllh,louj( &aj( a;llhla; 
 
Słówka: 
 
a;lloj( a;llh( a;llo( -ou( -hj( -ou – inny, 
inna, inne 
avmh,n – zaprawdę, istotnie, doprawdy; oby 
tak się stało 
ginw,skw – znać, wiedzieć 
du,natai – może (3 os. sing. od móc) 
eiv – jeśli, czy, że, jeśli tylko 

e[teroj( &a( &on – inny, drugi, odmienny 
leuko,j( &h,( &o,n – biały 
pa,lin – znów, ponadto 
sklhro,j( &a,( &o,n – trudny, ciężki 
ti,na( ti, – (acc. od zaimka pytajnego ti,j)  
za kogo, co? 
ou[twj – tak, w ten sposób 

 
Przetłumacz zdania. 
 
1. Ti,na me le,gousin oi ̀a;nqrwpoi ei=naiÈ (Mk 8, 27). 
2. u`mei/j de. ti,na me le,gete ei=naiÈ (Mk 8, 29). 
3. evk Nazare.t du,natai, ti avgaqo.n ei=naiÈ (J 1, 46). 
4. kalo.n avnqrw,pw| to. ou[twj ei=nai (1 Kor 7, 26). 
5. VIhsou/j auvto.j ouvk bapti,zei avllV oì maqhtai. auvtou/ (J 4, 2). 
6. kavgw. de, soi le,gw o[ti su. ei= Pe,troj (Mt 16, 18). 
7. eiv su. ei= o` cristo.j o` ui`o.j tou/ qeou/ (Mt 26, 63). 
8. r`abbi,( su. ei= o` ui`o.j tou/ qeou/( su. basileu.j ei= tou/ VIsrah,l (J 1, 49). 
9. su. ei= o` dida,skaloj tou/ VIsrah.l kai. tau/ta ouv ginw,skeijÈ (J 3, 10). 
10. VAmh.n avmh.n le,gw ùmi/n( (...) evkei/noj kle,pthj evsti.n kai. lh|sth,j\ (J 10, 1). 
11. sklhro,j evstin o` lo,goj ou-toj\ ti,j du,natai auvtou/ avkou,einÈ (J 6, 60). 
12. ti, pa,lin qe,lete avkou,einÈ (J 9,27). 
13. kai. u`pe.r auvtw/n evgw. a`gia,zw evmauto,n))) (J 17, 19).

                                                 
8 J. Swetnam, An Introduction to the Study of New Testament Greek, Part One: Morphology, Roma 21998, 
s. 53. 
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Lekcja 7 
 
 Zaimki pytajne. Futurum. Rzeczowniki ściągnięte I i II deklinacji. 
 
 Zaimek pytajny ti,j, ti, – kto?, co?, ma akcent zawsze na samogłosce rdzennej i nie 
przechodzi w gravis. Na ogół ma znaczenie rzeczowe: kto?, co? czasem również 
przymiotnikowe: który?, która?, które? 
 

Przypadek Zaimek pytajny  Przypadek Zaimek pytajny 
nieokreślony 

 m.- f.              n.  m.- f.              n. 
Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
 

ti,j          ti, 
    ti,noj (tou/) 
     ti,ni (tw|/) 
ti,na         ti, 

Sing. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
 

tij          ti 
    tino,j (tou) 
     tini, (tw|) 
tina,         ti 

Plur. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

ti,nej       ti,na 
ti,nwn 
ti,si(n) 

ti,naj      ti,na 

Plur. nom. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

tine,j       tina 
tinw/n 
tisi,(n) 

tina,j      tina, 
 

Zaimek nieokreślony tij( ti jest zawsze enklityką. Ma znaczenie rzeczowne: ktoś, 
coś i przymiotnikowe: jakiś (pewien), jakaś, jakieś. 
 
 Czas przyszły (futurum), w trybie oznajmującym, w stronie czynnej od 
czasowników regularnych, tworzy się przez dodanie formantu -s- do tematu. Futurum 
oznacza czynność przyszłą zarówno dokonaną jak i niedokonaną, występuje w ogólnych 
sentencjach. Czasem może mieć znaczenie woluntatywne i zbliża się swym znaczeniem 
do koniunktiwu lub imperatiwu. Futurum w drugiej osobie może także wyrażać rozkaz. 
 

Sing. 1. lu,-s-w 
         2. lu,-s-eij 
         3. lu,-s-ei    

Plur. 1. lu,-s-omen 
         2. lu,-s-ete  
         3. lu,-s-ousi(n)  

 
Podobnie tworzy się bezokolicznik: lu,-s-ein 
  

Wiele czasowników tworzy formę czasu przyszłego w sposób nieregularny jak 
np.: le,gw - evrw/ lub le,xw, bardzo często sigma dodawana jako formant do tematu, 
wchodzi w relację z ostatnią spółgłoską tematu czasownika tworząc inną spółgłoskę. 
Przykładowe zmiany: 
a)  przy spółgłoskach tylnojęzykowych (gardłowych) g, k, c + s = x 
- avgw - a;xw  g + s = x 
- evcw - e[xw  k ` + s = x ( c = kh) 
- dida,skw - dida,xw  k + s = x 
b) przy spółgłoskach wargowych f, b, p + s =  y 
- gra,fw - gra,yw p ` + s = y ( f = ph) ( y = ps) 
- la,mpw - la,myw p + s = y 
- qli,bw - qli,yw b + s = y – naciskać, tłoczyć się, dręczyć 
c) przy spółgłoskach zębowych: t, d, q + s =  s 
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- pei,qw - pei,sw – przekonywać 
- kalu,ptw - kalu,yw pt + s = y , podobnie: kru,ptw, kle,ptw 
Spółgłoska zębowa przed s znika (wypada). 
- dokima,zw - dokimasw - ( ds + s = z, ale nie zawsze) – poddawać próbie, badać.  Dla 
niektórych wydaje się, że jest bardziej właściwe uważać, że z =  sd( albo jest to pewnego 
rodzaju dj, lub gj (j byłaby półspółgłoską pochodzącą od i, albo jakąś jotą spółgłoskową, 
która jako pewien prajęzykowy element dźwięczny z czasem uległ zanikowi). 
bapti,zw - bapti,sw – zanurzać, myć, obmywać, chrzcić 
sw|,zw - sw,sw – wybawiać, zbawiać 
ale: kra,zw - kra,xw prawdopodobnie od tematu kragj, dlatego w perf. act. mamy ke,kraga 
d) gdy temat jest zakończony na ll, n 
- ba,llw - balw/ – rzucać (rzucam, rzucę) 
- avposte,llw - avpostelw/ – posyłać 
ale me,llw - mellh,sw – zamierzać 
- me,nw - menw/ – pozostawać 
- kri,nw - krinw/ – sądzić 
 
 Czasownik „być” w czasie przyszłym, w trybie oznajmującym, w stronie czynnej 
przybiera końcówki strony medialnej.  Bezokolicznik: e;s-e-sqai. 
 

 Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
1 os. 
2 os 
3 os. 

e;somai          będę 
e;sh|             będziesz 
e;stai                  będzie 

evso,meqa    będziemy 
e;sesqe     będziecie 
e;sontai    będą 

 
Imiesłów aktywny czasu przyszłego od czasownika być również ma końcówki stronym 
medialnej (zwrotnej): 
 

 sing. m. sing. f. sing n. 
nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 

evso,menoj 
evsome,nou 
evsome,nw| 
evso,menon 
evso,mene 
 

evsome,nh 
evsome,nhj 
evsome,nh| 
evsome,nhn 
evsome,nh 

evso,menon 
evsome,nou 
evsome,nw| 
evso,menon 
evso,menon 

 pl. m. pl. f. pl. n 
nom. (voc.) 
gen. 
dat. 
acc. 

evso,menoi 
evsome,nwn 
evsome,noij 
evsome,noun 

evso,menai 
evsome,nwn 
evsome,naij 
evso,menaj 

evso,mena 
evsome,nwn 
evsome,noij 
evso,mena 

 
 
 
Rzeczawniki I i II deklinacji i przymiotniki contracta – „ściągnięte”. 
 

W rzeczownikach, których temat kończy się na -aa, lub -ea, następuje zjawisko 
ściągnięcia dwóch samogłosek w jedną. 
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  hv mna/ 
mina 
temat: 
mnaa- 

hv sukh/ 
drzewo figowe 
temat:  
sukea- 

hv gh/ 
ziemia 
temat: 
geā- 

vAqhna/ 
Atena 
temat: 
Vaqhnaa- 

Sing. nom., voc. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 
          

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 
 

mna,-a   mna/ 
mna,-aj  mna/j 
mna,-a|   mna/| 
mna,-an  mna/n 
 

suke,-a   sukh/ 
suke,-aj  sukh/j 
suke,-a|   sukh/| 
suke,-an  sukh/n 
 

gh/ 
gh/j 
gh/| 
gh/n 

 vAqhna/ 
 vAqhna/j 
 vAqhna|/ 
 vAqhna/n 

Pl. nom., voc. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j 

mna,-ai   mnai/ 
mna,-wn   mnw/n 
mna,-aij  mnai/j 
mna,-aj   mna/j 

suke,-ai  sukai/ 
suke,-wn sukw/n  
suke,-aij sukai/j  
suke,-aj  suka/j 

  

 
Zachodzące zmiany można przedstawić przy pomocy schematu: 
 

a + a  - a 
a + a |  - a |   
a + ai - ai 
a + w  - w   
 

e + a  - h 
e + a |  - h |   
e + ai - ai 
e + ou - ou 
e + w - w 

 
Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, zakończone na -oo, kontrahują w następujący 
sposób. 
 
  o` plou/j 

żegluga 
temat: 
ploo- 

o ̀nou/j 
rozum 
temat: 
noo- 

to. ovstou/n 
kość 
temat: 
ovsteo- 

Sing. nom.  
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

plo,oj  plou/j 
plo,ou  plou/ 
plo,w|   plw/| 
plo,on  plou/n 
plo,e   plou/ 

no,oj   nou/j 
no,ou   nou/ 
no,w|    nw/| 
no,on   nou/n 
no,e    nou/ 

to.   ovste,on   ovstou/n 
tou/  ovste,ou   ovstou/ 
tw/|   ovste,w/|   ovstw/| 
to.   ovste,on   ovstou/n 
 w=   ovste,on   ovstou/n 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou,j 

plo,oi  ploi/ 
plo,wn  plw/n 
plo,oij  ploi/j 
plo,ouj  plou/j 

no,oi    noi/ 
no,wn   nw/n 
no,oij   noi/j 
no,ouj   nou/j 

ta.    ovste,a   ovsta/ 
tw/n  ovste,wn  ovstw/n 
toi/j  ovste,oij  ovstoi/j 
ta.    ovste,a   ovsta/ 

 
Zachodzące zmiany można przedstawić przy pomocy schematu: 
 

masc. 
o + e  – ou 
o + o  – ou 
o + ou – ou 
o + oi  – oi   

neutr. 
e + o  – ou 
e + ou – ou   
e + oi – oi 
e + w  – w 
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Odmiana w Nowym Testamencie 
 o ̀nou/j   

temat: noo- 
 
vIhsou/j 

Sing. nom.  
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

nou/j 
noo,j 
noi?, 
nou/n 
- 

vIhsou/j 
vIhsou/ 
vIhsou/ 
vIhsou/n 
vIhsou/ 

 
Słówka: 
 
o ̀plou/j, -ou/ – żegluga, podróż morska 
o ̀nou/j, -o,j,(-ou/) – rozum, umysł, sposób myślenia, rozsądek, trzeźwość umysłu 
to. ovstou/n (ovste,on), -ou/ – kość (w NT często występują formy niekontrahowane) 
o` yeu,sthj, -ou/ – kłamca 
h ̀eivrh,nh, -hj – pokój, harmonia 
h` gh/, -h/j  – ziemia 
i[na – aby, żeby; wyraża zamierzany rezultat czynności, wprowadza tryb 
przypuszczający. 
 

Przymiotniki „ściągnięte”. Przymiotniki zakończone na -eoj, -ea, -eon, albo -ooj, 
&oh, -oon, ściągają się i odmieniają jak rzeczowniki kontahowane deklinacji I i II, np.: 
crusou/j( -h/( -ou/n - złoty; calkou/j( &h/( &ou/n – spiżowy, z brązu, miedziany; avrgurou/j( &a/( 
&ou/n – srebrny; porfurou/j( &a/( &ou/n – purpurowy (rodz. żeński odmienia się jak 
z a&purum). 
 

 crusou/j( crush/( crusou/n – złoty 
 m. cruseo-               f. crusea-            n. cruseo- 
Sing. nom. (voc.)  
         gen. 
         dat. 
         acc. 

crusou/j           crush/              crusou/n 
crusou/            crush/j             crusou/ 
crusw|/             crush/|              crusw/| 
crusou/n           crush/n             crusou/n 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

crusoi/            crusai/              crusa/ 
crusw/n           crusw/n             crusw/n 
crusoi/j           crusai/j             crusoi/j 
crusou/j           crusa/j              crusa/ 

 
Przetłumacz zdania: 
1. ti,j evstin ou-toj ò ui`o.j tou/ avnqrw,pouÈ (J 12, 34). 
2. e;somai o[moioj ùmi/n yeu,sthj\ (J 8, 55). 
3. e;somai auvtw/| qeo.j kai. auvto.j e;stai moi uìo,j (Ap 21, 7). 
4. su. maqhth.j ei= evkei,nou( h`mei/j de. tou/ Mwu?se,wj evsme.n maqhtai,\ (J 9, 28). 
5. kai. e;stai th/| Sa,rra| ui`o,j (Rz 9, 9). 
6. kai. o` qeo.j th/j eivrh,nhj e;stai meqV um̀w/n (Flp 4, 9). 
7. Su. ti,j ei=È ti, le,geij peri. seautou/È (J 1, 19.22). 
8. Ti, qe,lei tou/to ei=naiÈ (Dz 2, 12). 
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Lekcja 8  
 

Zaimki dzierżawcze. Zaimek względny uogólniający. Deklinacja III – tematy 
zębowe. Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego na przykładach lu,w i evimi,. Imiesłów 
czasu teraźniejszego i przyszłego strony czynnej. 
 
 Zaimki dzierżawcze istnieją tylko dla pierwszej i drugiej osoby, występują 
w szyku przydawkowym. Jest stosowany zazwyczaj gdy trzeba podkreślić relacje 
posiadania. Na ogół jednak jest zastępowany genetivem zaimka osobowego, co zachodzi 
zawsze w trzeciej osobie, np.: o` avdelfo,j mou – mój brat, o` avdelfo,j sou – twój brat, 
o ̀avdelfo,j auvtou//auvthj – jego/jej brat, o` avdelfo,j auvtw/n – ich brat. 
 

 m. f. n.  
Sing. evmo,j 

so,j 
evmh, 
sh, 

evmo,n 
so,n 

mój 
twój 

Pl. h`me,teroj 
u`me,teroj 

h`mete,ra 
u`mete,ra 

h`me,teron 
u`me,teron 

nasz 
wasz 

 
Zaimek względny uogólniający o[stij( h[tij( o[ti – którykolwiek, powstał ze 

złożenia zaimka względnego jednostkowego z enklityką zaimka nieokreślonego.  
 Sing. Pl. 
 m.                  f.                      n. m.                    f.                    n. 
nom.  
gen. 
dat. 
acc. 

o[stij       h[tij          o[ti 
ou-tinoj     h-stinoj      ou-tinoj 
w-|tini       h|-tini        w-|tini 
o[ntina      h[ntina       o[ti 

oi[tinej      ai[tinej      a[tina 
w-ntinwn 

oi-stisin     ai-stisin    oi-stisin 
ou[stinaj     a[stinaj     a[tina 

 
 Rzeczowniki rodzaju żeńskiego III deklinacji, których temat kończy się na 
spółgłoskę zębową d, t, q, odmieniają się w następujący sposób: 
   h` evlpi,j 

nadzieja 
temat: evlpid- 

h` ca,rij 
łaska 
temat: carit- 

Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 

evlpi,j 
evlpi,d&oj 
evlpi,d&i 
evlpi,d&a 

ca,rij 
ca,rit&oj 
ca,rit&i 
ca,ri&n (ca,rita) 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j 

evlpi,d&ej 
evlpi,d&wn 
evlpi,&sin 
evlpi,d&aj 

ca,rit&ej 
cari,t&wn 
ca,ri&sin 
ca,rit&aj 

 
Uwaga! 

Spółgłoski zębowe przed -s zanikają. Forma acc. pl. ca,rita, występuje 2 razy 
w NT: Dz 24, 27; Jud 1, 4, oraz 2 razy w LXX: Zach 4, 7; 6, 14.  
 
Podobnie odmieniają się słowa: 
 

h` avkri,j( &i,doj – szarańcza h` patri,j, patri,doj – ojczyzna, 
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h` e;rij, -idoj – kłótnia 
h` i=rij, i;ridoj – tęcza 
h` lampa,j( &a,doj – lampa, pochodnia 
o`( h` pai/j, -ido,j – dziecko, chłopiec, 
dziewczynka; sługa, niewolnik (dat. 
pl. paisi,n) 

ojczyste miasto, rodzinne strony 
o` pou,j, podo,j – stopa (dat. pl. posi.n) 
h` profh/tij, profh,tidoj – prorokini 
h` sfragij, &gi/doj – pieczęć 

 
Rzeczowniki rodzaju nijakiego odmieniają się podobnie: 

  to. sw/ma 
ciało 
temat: swmat& 

to. te,raj 
cud 
temat: terat& 

Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

to,  ( w= ) 
tou/ 
tw/| 
to, 

sw/ma 
sw,mat&oj 
sw,mat&i 
sw/ma 

te,raj 
te,rat&oj 
te,rat&i 
te,raj 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

ta,  ( w= )  
tw/n 
toi/j 
ta, 

sw,mat&a 
swma,t&wn 
sw,ma&si$n% 
sw,mat&a 

te,rat&a 
tera,t&wn 
te,ra&si$n% 
te,rat&a 

 
Podobnie odmieniają się: 

to. ai-ma( &toj – krew 
to. avnta,llagma( &toj – zamiana 
to. bh/ma( &toj – stopień, trybuna 
to. e;ntalma( &toj – nakaz, przepis 
to. qe,lema( &toj – wola, pragnienie 
to. qre,mma( &toj – zwierzę domowe 
to. ke,rma( &toj – moneta 
to. kla,sma( &toj – ułomek, kawałek 
to. klh/ma( &toj – latorośl 
to. ku/ma( &toj – fala 
to. mi,gma( &toj – mieszanina 
to. o;mma( &toj – oko 
to. o;noma( &toj – imię, tytuł 

to. ou=j( &wvto,j – ucho (dat. pl. wvsi,n; acc. 
pl. w=ta) 
to. pneu/ma( &toj – duch, tchnienie 
to. ptw/ma( &toj – ciało zmarłego 
to. r`a,pisma( &toj – cios, uderzenie 
w policzek 
to. r`h/ma( &toj – słowo 
to. spe,rma( &toj – nasienie, ziarno, 
potomstwo 
to. sto,ma( &toj – usta 
to. sci,sma( &toj – rozdzielenie 
to. u`po,deigma( &toj – przykład, wzór 
to. u`po,dhma( &toj – sandał 

 
 Imiesłów w języku greckim może być użyty: 
a) przysłówkowo – jako zdanie okolicznikowe (participium coniunctum) czasu, 
przyczyny, przyzwolenia, warunku, sposobu i celu, czyli określa czynność podrzędną 
(często rozumianą jako drugorzędną) lub wskazuje okoliczności wydarzenia; 
b) może mieć znaczenie zdania względnego, gdy występuje jako imiesłów przydawkowy 
(participium attributivum – jako przymiotnik określający rzeczownik); z rodzajnikiem 
może pełnić funkcję rzeczownika: ò le,gwn – ten, który mówi = mówca; 
c) jako imiesłów orzecznikowy (participium praedicativum), będąc częścią orzeczenia 
zagadza się w rodzaju, liczbie, i przypadku z podmiotem, lub dopełnieniem bliższym po 
słowach postrzegania (widzę, słyszę, poznaję, że...); porównaj: 

- evpilanqa,nomai eivpei/n – zapominam powiedzieć (ind. + inf.) 
- evpilanqa,nomai eivpw,n – zapominam, że powiedziałem (ind + part. aor.) 

© Wiesław Jonczyk, Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu, Warszawa, 2010



o. Wiesław Jonczyk SJ, Wprowadzenie do języka greckiego NT 
 

39 
 

d) dodatek do czasowników oznaczających istnienie lub robienie czegoś:  o` de. Pe,troj 
evpe,menen krou,wn\ – „A Piotr kołatał dalej” (kontynuował kołatanie – imperf. + part. 
praes.) Ap 12, 16. 
 Imiesłów czasu teraźniejszego wyraża czynność odbywającą się równolegle 
w stosunku do czynności opisanej przez czasownik główny (w trybie oznajmującym), 
imiesłów aorystu wskazuje na czynność, która dokonała się tuż przed akcją wyrażoną 
przez czasownik główny. 
 
Imiesłów aktywny (participium activum) czasu teraźniejszego od czasownika: być - eivmi, 
 
 m. wg. III dek. f. wg. I dek. impurum n. wg. III dek. 
Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

w;n 
o;ntoj 
o;nti 
o;nta 

ou=sa 
ou;shj 
ou;sh| 
ou=san 

o;n 
o;ntoj 
o;nti 
o;n 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

o;ntej 
o;ntwn 
ou=si$n%  
o;ntaj 

ou=sai 
ouvsw/n 
ou;saij  
ou;saj 

o;nta 
o;ntwn 
ou=si$n%  
o;nta 

 
Imiesłów aktywny czasu teraźniejszego od czasownika: lu,w 
 
  m. wg. III dek. f. wg. II dek. impurum n. wg. III dek. 
Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

lu,&wn 
lu,&ontoj 
lu,&onti 
lu,&onta 

lu,&ousa 
lu&ou,shj 
lu&ou,sh| 
lu,&ousan 

lu/&on 
lu,&ontoj 
lu,&onti 
lu/&on 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

lu,&ontej 
lu&o,ntwn 
lu,&ousi$n%  
lu,&ontaj 

lu,&ousai 
lu&ousw/n 
lu&ou,saij  
lu&ou,saj 

lu,&onta 
lu&o,ntwn 
lu,&ousi$n%  
lu,&onta 

 
Imiesłów aktywny czasu przyszłego od czasownika: lu,w 
 
 m. wg. III dek. f. wg. II dek. impurum n. wg. III dek. 
Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

lu,s&wn 
lu,s&ontoj 
lu,s&onti 
lu,s&onta 

lu,s&ousa 
lus&ou,shj 
lus&ou,sh| 
lu,s&ousan 

lu/s&on 
lu,s&ontoj 
lu,s&onti 
lu/s&on 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

lu,s&ontej 
lus&o,ntwn 
lu,s&ousi$n%  
lu,s&ontaj 

lu,s&ousai 
lus&ousw/n 
lus&ou,saij  
lus&ou,saj 

lu,s&onta 
lus&o,ntwn 
lu,s&ousi$n%  
lu,s&onta 

 
Genetivus absolutus – jest to konstrukcja składająca się z rzeczownika lub zaimka 

w gen. i uzgodnionym z nim participium. Może wyrażać okolicznik czasu, przyczyny, 
warunku lub przyzwolenia, ale nie wyraża celu (zob. Mt 1, 18; 5, 1; Łk 19, 33; Dz 22, 
17).   
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Tryb przypuszczający (coniunctivus) jest związany z oczekiwaniem lub 
niepewnością, używa się go jako: 
- coniunctivus hortativus (dla wyrażenia życzenia w 1 os. liczby mn.) 
- coniunctivus deliberativus (gdy wyraża zastanawianie się lub powiątpiewanie) 
- coniunctivus prohibitivus (wyraża zakaz w 2 os. l.poj. i mn.) 
- coniunctivus prospectivus (dla wyrażenia czynności przyszłej) 
- coniunctivus finalis (w zdaniach celowych po spójkach: i[na( o[pwj = aby). 
 

Cechą koniunktiwu jest wzdłużenie samogłoski tematycznej lub samogłoski 
w zakończeniu. 

 
 Tryb oznajmujący 

(indicativus) 
czas teraźniejszy od 
lu,w 

Tryb przypuszczający 
(coniunctivus) 
czas teraźniejszy od 
lu,w 

Tryb przypuszczający 
(coniunctivus) 
czas teraźniejszy od 
eivmi, 

Sing. 1.  
         2.  
         3. 
Pl.     1. 
         2. 
         3. 

lu,-w 
lu,-eij 
lu,-ei    
lu,-omen 
lu,-ete  
lu,-ousi(n) 

lu,-w 
lu,-h|j 
lu,-h|    
lu,-wmen 
lu,-hte  
lu,-wsi(n) 

w= 
h|=j 
h=| 
w=men 
h=te 
w=si$n% 

 
Słówka: 
avpoktei,nw – (fut. avpoktenw/) zabić 
diw,kw – (fut. diw,xw) ścigać 
ei=pen – aoryst (czas przeszły dokonany) 
od le,gw – powiedzał  
eivpw,n – aoryst participium od le,gw 
evpe,menen – imperfectum, tj. czas przeszły 
niedokonany 3 os. sing. od evpime,nw – 
pozostawać, trwać 
evpilanqa,nomai – zapominam 

khru,ssw – publicznie głosić, publicznie 
nauczać, podawać do wiadomości, 
rozgłaszać 
krou,w – pukać, kołatać 
lale,w – mówić, rozmawiać 
ovnwma,zw – nazywać (wvno,masen – aor.) 
poie,w – robić, czynić (evpoi,hsen – aor.) 
to. perisseu,ma( &toj – obfitość, pełnia  
o` pw/loj( &ou – młody osioł, źrebię 

 
 
Przetłumacz zdania: 
 
1. luo,ntwn de. auvtw/n to.n pw/lon ei=pan oi ̀ ku,rioi auvtou/ pro.j auvtou,j( Ti, lu,ete to.n 
pw/lonÈ (Łk 19, 33). 
2. dia. tou/to kai. h` sofi,a tou/ qeou/ ei=pen( VApostelw/ eivj auvtou.j profh,taj kai. 
avposto,louj( kai. evx auvtw/n avpoktenou/sin kai. diw,xousin (Łk 11, 49). 
3. le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ evgw, eivmi( ò lalw/n soi (J 4, 26). 
4. evk ga.r tou/ perisseu,matoj th/j kardi,aj to. sto,ma lalei/ (Mt 12, 34). 
5. kai. evpoi,hsen dw,deka Îou]j kai. avposto,louj wvno,masenÐ i[na w=sin metV auvtou/ kai. i[na 
avposte,llh| auvtou.j khru,ssein (Mk 3, 14). 
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Lekcja 9 
Strona medialna – czas przyszły i medialno-pasywna – czas teraźniejszy. 

Deponens. Zdrobnienia. Rzeczowniki III deklinacji ciąg dalszy. 
 
Strona medialna (zwrotna) czasowników I koniugacji: lu,omai – rozwiązuję sobie 
 
 Indicativus Coniunctivus Infinitivus i patricipium 
Praesens lu,-o&mai 

lu,-h| 
lu,-e&tai 
lu-o,&meqa 
lu,-e&sqe 
lu,-o&ntai 

lu,-w&mai 
lu,-h| 
lu,-h&tai    
lu-w,&meqa 
lu,-h&sqe  
lu,-w&ntai 

inf.: lu,-e&sqai 
 
participium: 
lu-o,&menoj 
lu-o&me,nh 
lu-o,&menon 

Futurum lu,&s-o&mai 
lu,&s-h| 
lu,&s-e&tai 
lu&s-o,&meqa 
lu,&s-e&sqe 
lu,&s-o&ntai 

 inf.: lu,&se&sqai 
 
participium: 
lu-so,&menoj 
lu-so&me,nh 
lu-so,&menon 

 
Deponens – czasownik czynno-bierny; taki, który przyjmuje formy fleksyjne 

strony biernej, ale ma znaczenie czynne; łac. deponere (pozbyć się) znaczy, że czasowniki 
te "pozbyły się" (całkowicie lub częściowo) strony czynnej. 
 
Przykładowe słownictwo często używane w NT: 
Praesens Futurum znaczenie 
avpoqnh|,skw avpoqanou/mai umierać 
avpokri,nomai avpokriqh,somai odpowiedzieć 
avrne,omai avrnh,somai zaprzeczać, wypierać się 
bai,nw bh,somai kroczyć, iść (w NT z przedrostkami 

avna-, kata-) 
gi,nomai genh,somai stawać się, być 
ginw,skw 
(klas. gignw,skw ) 

gnw,somai znać, wiedzieć 

de,comai de,xomai przyjmować, akceptować 
die,rcomai  przechodzić, przeprawiać się 
du,namai dunh,somai móc, być zdolnym 
evkporeu,omai evkporeu,somai wychodzić, wyruszać; być 

wyprowadzanym 
eivse,rcomai  wchodzić, przychodzić, 
evxe,rcomai  wychodzić, odchodzić 
evpendu,omai  wdziewać na wierzch 
evrga,zomai evrga,somai pracować, działać, wykonywać 
e;rcomai evleu,somai przychodzić, wracać,  iść 
h`ge,omai h`gh,somai przewodzić, kierować, rządzić 
iva,omai iva,somai uzdrawiać 
lamba,nw lh,myomai brać, otrzymać 
mimnh,|skomai mnhsqh,somai pamiętać, przypominać sobie 
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pa,scw pei,somai  cierpieć 
pi,ptw pesou/mai  upadać, wpadać 
poreu,omai poreu,somai podążać, iść; żyć, postępować 
prose,rcomai  przychodzić, podchodzić, 
proseu,comai -eu;xomai modlić się 
suneise,rcomai  wchodzić razem 
ti,ktw te,xomai (temat: tek- ) rodzić, wydawać na świat 
feu,gw feu,xomai  uciekać 
  
Rzeczowniki o tematach zakończonych na -nt i nosowe -n.  
 W zakończeniach na -nt, samogłoska krótka wzdłuża się wskutek zaniku po niej 
spółgłoski (lub spółgłosek), następuje tzw. wzdłużenie zastępcze (kompensacyjne) do 
samogłoski długiej lub do dyftongu. Wiąże się to z tym, że w wygłosie (wygłos - pozycja 
końcowa wyrazu lub sylaby w aspekcie fonetycznym) greckich wyrazów mogą 
występować tylko spółgłoski: n, r, j, oraz x, y; Tematy na -an, -en, -on, tworzą nom. sing. 
asygmatycznie (bez użycia sigmy) z równoczesnym wydłużeniem samogłoski 
tematycznej -a¯n, -hn, -wn; również przed sigmą &n& znika bez śladu. 
 

 tematy na -nt- tematy na -n- 
  

o` le,wn 
lew 
temat: leont& 

 
o` ovdou,j 
ząb 
temat: ovdont& 

 
o` poimh,n 
pasterz 
temat: poimen& 

 
o` aivw,n 
wiek 
temat: aivwn& 

 
h` eivkw,n 
obraz 
temat: eivkon 

S. nom.  
    gen. 
    dat. 
    acc. 
    voc. 

le,wn 
le,ont&oj 
le,ont&i 
le,ont&a 
le,on 

ovdou,j 
ovdo,nt&oj 
ovdo,nt&i 
ovdo,nt&a 
ovdou,j 

poimh,n 
poime,n&oj 
poime,n&i 
poime,n&a 
poimh,n 

aivw,n 
aivw/n&oj 
aivw/n&i 
aivw/n&a 
aivw,n 

eivkw,n 
eivko,noj 
eivko,ni 
eivki,na 
eivkw,n 

Pl. n.-v. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

le,ont&ej 
leo,nt&wn 
le,ou&sin 
le,ont&aj 

ovdo,nt&ej 
ovdo,nt&wn 
ovdou/&sin 
ovdo,nt&aj 

poime,n&ej 
poime,n&wn 
poime,&sin 
poime,n&aj 

aivw/n&ej 
aivw,n&wn 
aivw/&sin 
aivw/n&aj 

eivko,nej 
eivko,nwn 
eivko,sin 
eivko,naj 

 
Słowo ò aivw,n( &w/noj zachowuje w w dat. pl., ponieważ powstało prawdopodobnie 

od aiv₣wn – łac. aevum, albo od avei, ... w;n – zawsze będący). 
 
Podobnie odmieniają się: 
 

o` avgw,n( avgw,noj – walka 
o` aivw,n( &w/noj – wiek, wieczność  
o` avmpelw,n( w/noj – winnica 
o` avfedrw/n( &w/noj – ustęp, toaleta 
o` braci,wn( &ontoj – ramię, moc boska 
o` gei,twn( &onoj – sąsiad 
o` dai,mwn( &onoj – demon, zły duch 
h` eivkw,n( &o,noj – obraz, podobieństwo 
o` h`gemw,n( &o,noj – wódz, przywódca 
o` kanw,n( &o,noj – strefa działania, miara, 
reguła 

o` le,wn( &ontoj – lew 
o` limh,n( &e,noj – przystań 
o` mh,n( mh,noj – miesiąc 
o` ovdou,j( &o,ntoj – ząb 
o` poimh,n( &e,noj – pasterz 
o` pulw/n( &w/noj – brama, wrota 
o` Simw/n( &w/noj – Szymon 
o` ceimw,n( &w/noj – burzliwa pogoda, 
nawałnica, zima 
o` citw,n( citw/noj – tunika 
h` ciw,n( cio,noj – śnieg 
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Zdrobnienia w NT nie są używane zbyt często. Najczęściej można je spotkać 

w Ewangelii św. Marka. Końcówki charakterystyczne dla zdrobnień to: &ion i &a,rion, 
np.: o ̀pai/j – to. paidi,on lub to. paida,rion (małe dziecko, chłopczyk), podobnie od  korh, 
(dziewczyna) –  to. kora,sion (mała dziewczynka – Mk 5, 41.42; 6, 22.28) ; avrh,n – to. 
avrni,on (baranek, jagnię); o` o;nar – to. ona,rion (osiołek); o` nosso,j – to. nossi,on (pisklę); 
to. te,knon – to. tekni,on (małe dziecko, dzieciątko); h̀ gu,nh – to. gunaika,rion (mała 
kobietka – znaczenie pejoratywne: „głupia” „szalona” 2 Tm 3, 6); h` quga,thr – to. 
quga,trion (mała córeczka – Mk 5, 23; 7, 25); od h` pte,rux (skrzydło) – to. pteru,gion 
(„czubeczek”, „ekstremalny skraweczek” – Mt 4, 5); to. o;yon  (ryba) – to. ovya,rion  
(rybka);  to. ou=j( wvto,j (ucho – jako organ słuchu) – to. wvti,on (uszko) i to. wvta,rion 
(małżowina uszna); od  o` ywmo,j (kęs, kawałek) – to, ywmi,on (mały kawałek chleba – 
J 13, 26.27.30); od to. pro,baton (owca) – to. proba,tion (owieczka). 
 
 
Przetłumacz zdania: 
 
1. evn evkei,nh| th/| h`me,ra| gnw,sesqe u`mei/j o[ti evgw. evn tw/| patri, mou kai. u`mei/j evn evmoi. kavgw. 
evn u`mi/n (J 14, 20). 
2. to,te gnw,sesqe o[ti evgw, eivmi (J 8, 28). 
3. ti, ou=n evstinÈ proseu,xomai tw/| pneu,mati( proseu,xomai de. kai. tw/| noi<\ yalw/ tw/| 
pneu,mati( yalw/ de. kai. tw/| noi< (1 Kor 14, 15). 
4. VEgw, eivmi ò poimh.n o` kalo.j kai. ginw,skw ta. evma. kai. ginw,skousi, me ta. evma, 
(J 10, 14). 
5. dia. ti, th.n lalia.n th.n evmh.n ouv ginw,sketeÈ o[ti ouv du,nasqe avkou,ein to.n lo,gon to.n 
evmo,n (J 8, 43). 
6. kai. ouvke,ti eivmi. evn tw/| ko,smw|( kai. auvtoi. evn tw/| ko,smw| eivsi,n( kavgw. pro.j se. e;rcomai 
(J 17, 11). 
7. le,gei auvtoi/j Si,mwn Pe,troj\ ùpa,gw àlieu,einÅ le,gousin auvtw/|\ evrco,meqa kai. h`mei/j su.n 
soi, (J 21, 3). 
8. e;rcetai ò Fi,lippoj kai. le,gei tw/| VAndre,a|( e;rcetai VAndre,aj kai. Fi,lippoj kai. 
le,gousin tw/| VIhsou/ (J 12, 22). 
9. e;rcetai ou=n pro.j Si,mwna Pe,tron\ le,gei auvtw/|\ ku,rie( su, mou ni,pteij tou.j po,dajÈ 
(J 13, 6). 
10. o[stij ouv basta,zei to.n stauro.n e`autou/ kai. e;rcetai ovpi,sw mou( ouv du,natai ei=nai, mou 
maqhth,j (Łk 14, 27). 
11. o[pou eivmi. evgw. evkei/ kai. o` dia,konoj o` evmo.j e;stai\ (J 12, 26). 
 
Słówka: 
 
a`lieu,w – łowić ryby  
basta,zw (fut. basta,sw) – dźwigać, nosić 
ni,ptw (fut. e;niya) – myć, obmywać  
ovpi,sw – za, z tyłu  

o[pou – gdzie, dokąd 
poimai,nw (fut. poimanw/) – paść, żywić 
to,te – wtedy 
ya,llw (fut. yalw/) – śpiewać  

 
 

© Wiesław Jonczyk, Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu, Warszawa, 2010



o. Wiesław Jonczyk SJ, Wprowadzenie do języka greckiego NT 
 

44 
 

Lekcja 10 
Imperfectum aktywne i medialno-pasywne od lu,w. Rzeczowniki III deklinacji  – 

tematy spółgłoskowe. Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego. Przeczenie mh,. 
Przymiotniki o trzech zakończeniach. 

 
 Imperfectum tworzy się przez dodanie augmentu (augmentum syllabicum) e& 
bezpośrednio do tematu czasownika, oraz przez dodanie końcówek osobowych 
charaterystycznych dla tego czasu za pośrednictwem odpowiedniej spójki (o – przed: m( 
n; e – przed s( t). Gdy temat czasownika rozpoczyna się od samogłoski, augment 
przyjmuje postać wzdłużenia pierszej samogłoski (augmentum temporale). 
   

 Czas imperfectum, tryb 
oznajmujący, strona aktywna 
od lu,w  
evlu,on & rozwiązywałem 

Czas imperfectum, tryb 
oznajmujący, strona medialna, 
od lu,w  
evluo,mhn - rozwiązywałem sobie, się 

Sing. 1 os. 
          2 os. 
         3 os. 
Plur. 1 os. 
         2 os.  
         3os. 

e;&lu-on 
e;&lu-ej 
e;&lu-e$n%    
ev&lu,-omen 
ev&lu,-ete  
e;&lu-on 

ev&lu-o,mhn 
ev&lu,-ou 
ev&lu,-eto    
ev&lu-o,meqa 
ev&lu,-esqe  
ev&lu,-onto 

 
Wzdłużenia pierwszej samogłoski lub dyftongu dokonują się według następujących 
zasad: 

 Praesens     
act./med 

Imperfectum 
act./med. 

 

a → h 
e → h 
o → w 
oi → w| 
ai → h| 
ei → h 
au → hu 
eu → hu 

avkou,w 
e;rcomai 
ovnoma,zw 
oivkti,rw 
aivte,w 
eivka,zw 
auvxa,nw 
eu`ri,skw 

h;kouon 
hvrco,mhn 
wvno,mazon 
w;|ktiron 
hv|tou,mhn 
h;|kazon 
hu;xanon 
hu[riskon $eu[riskon% 

słuchać 
iść  
nazywać 
litować się, mieć litość 
prosić, prosić dla siebie, żądać 
ukazywać podobieństwo 
powiększać, wzrastać 
znaleźć  

  
Pozostałe czasowniki, które zaczynają się od samogłoski długiej nie otrzymują 

żadniego augmentu (jak  h, w, ī, ū) natomiast w przypadku i± → ī ; u± → ū, następuje 
wzdłużenie lecz zmian tych w pisowni nie widać. 
W czasownikach złożonych, które zaczynają się od przyimka, augment umieszcza się po 
przyimku, bezpośrednio przed tematem czasownika. Przyimek w takim wypadku traci 
swoja samogłoskę końcową (za wyjątkiem przyimków: peri- i pro- ). 
 
Przykłady tworzena imperfectum: 
a;gw( h=gon (act.)( hvgo,mhn (pass.) – 
prowadzić 
avlei,fw( h;leifon – namaszczać 
avnabai,nw( avne,bainon – iść do góry 
bapti,zw( evba,ptizon – chrzcić, myć 

e;cw( ei=con (niereg.) – mieć 
qerapeu,w( evqera,peuon – uzdrawiać 
kra,zw( e;krazon – krzyczeć 
le,gw( e;legon – mówić 
ka,qhmai( evkaqh,mhn – usiąść, siedzieć 
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ble,pw( e;blepon – patrzyć, spoglądać 
gra,fw( e;grafon – pisać 
dida,skw( evdi,daskon – uczyć 
eivsporeu,omai( eivseporeu,omhn – wchodzić 
evkba,llw( evxe,ballon – wyrzucać 

pisteu,w( evpi,steuon – wierzyć 
proa,gw( proh/gon – wyprowadzać 
proe,rcomai( proh,rcomhn – iść na czele 
u`pa,gw( ùph/gon – odchodzić, usuwać się 
 

 
Uwaga! Przy tworzeniu imperfectum należy pamiętać, że poza nielicznymi 

formami nieregularnymi, czas ten tworzy się wykorzystując niezmieniony temat 
czasownika w czasie teraźniejszym, np.: dida,sk&w( ev&di,dask&on. 
 

Rzeczowniki III deklinacji zakończone na tematy spółgłoskowe płynne: 
a) z tematami zakończonymi na r w stopniu wzdłużenia w nominatiwie 
 

  o` r`h,twr 
mówca 
temat: r`htor& 

o` swth,r 
zbawiciel 
temat: swthr& 

Sing. nom.  
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

r`h,twr 
r`h,tor&oj 
r`h,tor&i 
r`h,tor&a 
r`h/tor 

swth,r 
swth/r&oj 
swth/r&i 
swth/r&a 
sw/ter 

Pl. nom.- voc. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou,j 

r`h,tor&ej 
r`hto,r&wn 
r`h,tor&sin 
r`h,tor&aj 

swth/r&ej 
swth,r&wn 
swth/r&sin 
swth/r&aj 

 
Podobnie odmieniają się: 
o` avle,ktwr( &oroj – kogut 
o ̀pra,ktwr( &oroj – dozorca, wykonawca 

o` nipth,r( &h/roj – miednica 
o` propa,twr( &oroj – przodek 

 
b) z tematami zakończonymi na r w stopniu wzdłużenia -thr, w stopniu pełnym -ter, i w 
stopniu zaniku -tr. 
  o` path,r 

ojciec 
temat: 
pater& 

o` avnh,r 
mąż 
temat: avnhr& 

 h` mh,thr 
matka 
temat: mhter& 

h` quga,thr 
córka 
tem.: qugater& 

Sing. nom.  
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

path,r 
patr&o,j 
patr&i, 
pate,r&a 
pa,ter 

avnh,r 
avndr&o,j 
avndr&i, 
a;ndr&a 
a;ner 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 
w= 

mh,thr 
mhtr&o,j 
mhtr&i, 
mhte,r&a 
mh/ter 

quga,thr 
qugatr&o,j 
qugatr&i, 
qugate,r&a 
qu,gater 

Pl. n.- v. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou,j 

pate,r&ej 
pate,r&wn 
patr&a,&sin 
pate,r&aj 

a;ndr&ej 
avndr&w/n 
avndr&a,&sin 
a;ndr&aj 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j  

mhte,r&ej 
mhte,r&wn 
mhtr&a,&sin 
mhte,r&aj 

qugate,r&ej 
qugate,r&wn 
qugatr&a,&sin 
qugate,r&aj 

 
 Uwaga! Między dwiema spółgłoskami nosową i płynną wytwarza się nowa 
spółgłoska: miedzy n a r zębowa d (avn&d&ro,j), między m a r wargowa b. 
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Podobnie odmienia się słowo: h` gasth,r( &tro,j – brzuch, łono. 
 

 Tryb rozkazujący 
czas teraźniejszy, strona 
czynna 

Tryb rozkazujący 
czas teraźniejszy, 
strona med. 

2 os. l. poj. 
3 os. l. poj. 
 
2 os. l. mn. 
3 os. l. mn. 

lu,&e 
lu&e,&tw 
 
lu,&e&te 
lu&e,&tw&san 

lu,&ou 
lu&e,&sqw 
 
lu,&e&sqe 
lu&e,&sqw&san 

  
Imperativus wyraża rozkaz, błaganie (Mk 9, 22) lub zakaz (z przeczeniem mh,). 

Czas teraźniejszy wskazuje na czynność bierzącą, aktualnie toczącą się lub powtarzającą 
się. Zakaz wyraża pragnienie zatrzymania bierzącej akcji mh. fobou/\ – „nie bój się” 
w znaczeniu: „przestań się bać”, „już dłużej się nie bój”, „przestań się lękać” (Mk 5, 36; 
Łk 1, 13; J 12, 50; Dz 18, 9; Ap 1, 17). Na ogół jest to rozkaz zatrzymania działania, 
które już się rozpoczęło.  

Partykuła przecząca mh, jest używana przeważnie w zdaniach wyrażających 
wolę, pragnienie, wątpliwość, (w przeciwieństwie do ouv, które zaprzecza faktom, czyli 
występuje jedynie w trybie oznajmującym), występuje w połączeniu z każdym trybem 
(poza oznajmującym) oraz z imiesłowami i bezokolicznikami. W złożeniu ouv mh, wyraża 
wzmocnienie przeczenia, jako eiv mh, znaczy – jeśli nie, za wyjątkiem, jedynie.  

 
Przymiotniki o trzech zakończeniach z tematami na -nt. 
 

 Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
 m.                  f.                n. m.                      f.                 n. 
nom. (voc.) 
gen. 
dat. 
acc. 

pa/j 
panto,j 
panti, 
pa,nta 

pa/sa 
pa,shj 
pa,sh| 
pa/san 

pa/n 
panto,j 
panti, 
pa/n 

pa,ntej 
pa,ntwn 
pa/sin 
pa,ntaj 

pa/sai 
pasw/n 
pa,saij 
pa,saj 

pa,nta 
pa,ntwn 
pa/sin 
pa,nta 

 
Przymiotnik pa/j( pa/sa( pa/n – wszystko, każdy, cały – zależnie od pozycji 

w zdaniu może mieć różne znaczenie, np.: pa/j a;nqrwpoj – każdy człowiek, pa/j 
o ̀a;nqrwpoj – cały człowiek.  
 
 e`kw,n( e`kou/sa( e`ko,n – chętny, z własnej woli 
 Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
 m                    f.                  n. m.                       f.               n.  
nom. (voc.) 
gen. 
dat. 
acc. 

e`kw,n 
e`ko,nt&oj 
e`ko,nt&i 
e`ko,nt&a 

e`kou/sa 
e`kou,shj 
e`kou,sh 
e`kou/san 

e`ko,n 
e`ko,nt&oj 
e`ko,nt&i 
e`ko,n 

e`ko,nt&ej 
e`ko,nt&wn 
e`kou/sin 
e`ko,nt&aj 

e`kou/sai 
e`kousw/n 
e`kou,saij 
e`kou/saj 

e`ko,nt&a 
e`ko,nt&wn 
e`kou/sin 
e`ko,nt&a 

 
Słówka: 
a;rrwstoj( on; -ou, – będący bez sił, 
chory 
avlei,fw – namaszczać 
to. evlai,on( &ou – oliwa, olej z oliwek 

o` o;cloj( &ou – tłum, rzesza 
peri, – z gen. za, o, w związku z; z acc.: 
w około, blisko 
plou,sioj( &a( &on – bogaty 
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qerapeu,w – leczyć, uzdrawiać 
ka,qhmai – siedzieć 
meta, – (przed samogłoskami meq’ ) z gen.: 
z, razem z, wśród; z acc. za, po, z tyłu 
ni,ptw – myć 
o`( h` o;noj( ou – osioł, oślica 
ou-j( wvto,j – ucho (dat. pl. wvsi,n) 

h` po,lij( &ewj – miasto 
polu,j( pollh,( polu,( &ou/( &h/j( &ou/ – liczni, 
wielu 
sh,meron – dziś, dzisiaj 
to,te – wówczas, wtedy 
cai,rw – witać, cieszyć się 
u`pa,gw – odchodzić, usuwać się 

 
Przetłumacz zdania. 
1. kai. daimo,nia polla. evxe,ballon( kai. h;leifon evlai,w| pollou.j avrrw,stouj kai. 
evqera,peuon (Mk 6, 13). 
2. kai. polloi. plou,sioi e;ballon polla,\ (Mk 12, 41). 
3. kai. h;kouon oi` maqhtai. auvtou/ (Mk 11, 14). 
4. polloi. diV auvto.n up̀h/gon tw/n VIoudai,wn kai. evpi,steuon eivj to.n VIhsou/ (J 12, 11). 
5. kai. pa/j ò o;cloj h;rceto pro.j auvto,n( kai. evdi,dasken auvtou,j (Mk 2, 13). 
6. mh. fobou/( quga,thr Siw,n\ ivdou. o` basileu,j sou e;rcetai( kaqh,menoj evpi. pw/lon o;nouÅ 
7. e;grafen eivj th.n gh/n (J 8, 8). 
8. kai. evporeu,onto pa,ntej avpogra,fesqai( e[kastoj eivj th.n e`autou/ po,lin (Łk 2, 3). 
9. evkei/ evka,qhto meta. tw/n maqhtw/n auvtou/ (J 6, 3). 
10. kai. h;rconto pro.j auvto.n kai. e;legon\ cai/re ò basileu.j tw/n VIoudai,wn\ (J 19, 3). 
11. e;legon ou=n tw/| Pila,tw| oi ̀ avrcierei/j tw/n VIoudai,wn\ mh. gra,fe\ ò basileu.j tw/n 
VIoudai,wn( avllV o[ti evkei/noj ei=pen\ basileu,j eivmi tw/n VIoudai,wn (J 19, 21). 
12. le,ge moi( su. ~Rwmai/oj ei=È (Dz 22, 27). 
13. te,knon( u[page sh,meron evrga,zou evn tw/| avmpelw/ni (Mt 21, 28). 
14. Tau/ta di,daske kai. paraka,lei (1 Tm 6, 2). 
15. o` e;cwn w=ta avkoue,tw (Mt 13, 43). 
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Lekcja 11 
Czas teraźniejszy i imperfektum czasowników „ściągniętych”, kończących się na 

&ew, &aw, &ow . 
 
Zasady kontrakcji 

zakończenia na -e zakończenia na -a zakończenia na -o 
e + w > w 
e + ou > ou 
e + o > ou 
e + ei > ei (właściwe eÂi ) 
e + e > ei (niewłaściwe) 
e + h( h| > h( h| 

a + e( h > a 
a + o( ou( w > w 
a + dyft.> wzdłuż. 
z i subscrip. 

o + samogł. długa > w 
o + samogł. krótka>ou 
o + ou > (absorbcja) ou 
o + dyft. z i lub z i subscr. >oi 
o + ei niewłaściwe>ou 
 

 
1. Czasownieki zakończone na &ew. 
 Tryb ozn., czas 

ter., str. act. 
Tryb przyp., 
czas ter., str. act. 

Tryb ozn., czas ter., 
str. med./pass. 

Tryb przyp., czas 
ter., str. med./p. 

S.   1  
      2 
       3 
Pl.  1 
      2 
      3 

filw/   $eÂw% 
filei/j 
filei/ 
filou/men 
filei/te 
filou/sin 

filw/ 
filh/|j 
filh/| 
filw/men 
filh/te 
filw/sin 

filou/mai 
filh/| 
filei/tai 
filou,meqa 
filei/sqe 
filou/ntai 

filw/mai 
filh/| 
filh/tai    
filw,meqa 
filh/sqe  
filw/ntai 

 Tryb ozn. czas 
imperf., str. act. 

Tryb rozkaz., 
czas ter., str. act. 

Tryb ozn. czas 
imperf., str. med./p. 

Tryb rozkaz., czas 
ter., str. med./p. 

S.  1  
      2 
      3 
Pl. 1  
     2  
     3  

evfi,loun  $eÂo% 
evfi,leij  $eÂej% 
evfi,lei   $eÂe% 
evfilou/men 
evfilei/te 
evfi,loun 

 
fi,lei 
filei,tw 
 
filei/te 
filei,twsan 

evfilou,mhn 
evfilou/ 
evfilei/to 
evfilou,meqa 
evfilei/sqe 
evfilou/nto 

 
filou/ 
filei,sqw 
 
filei/sqe 
filei,sqwsan 

 Imiesłów, czas ter. str. act. l.poj. Imiesłów, czas ter. str. med./pass. l. poj. 
nom.  
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 

filw/n      filou/sa    &ou/n 
filou/ntoj  filou,shj   &ou/ntoj 
filou/nti   filou,sh|    &ou/nti 
filou/nta   filou/san   &ou/n 
filw/n      filou/sa    &ou/n 

filou,menoj  filoume,nh   &ou,menon 
filoume,nou  filoume,nhj  &oume,nou 
filoume,nw|   filoume,nh|   &oume,nw| 
filou,menon  filoume,nhn  &ou,menon 
filou,mene   filoume,nh   &ou,menon 

 Imiesłów, czas ter. str. act. l. mn. Imiesłów, czas ter. str. med./pass. l. mn. 
n. - v. 
gen. 
dat. 
acc. 

filou/ntej   filou/sai  &ou/nta 
filou,ntwn  filousw/n  &ou,ntwn 
filou/sin   filou,saij  &ou/sin 
filou/ntaj   filou,saj  &ou/nta 

filou,menoi  filou,menai  &ou,mena 
             filoume,nwn 
filoume,noij filoume,naij &oume,noij 
filou,menouj filoume,naj  &ou,mena 

Inf. czas teraź., str. act.:  filei/n czas teraź. str. med./pass.:  filei/sqai 
 
Podobnie odmieniają się: 
avgnoe,w – nie wiedzieć 
aivte,w (impf., med. hv|tou/nto) – prosić, 
żądać 
avkolouqe,w – chodzić za, towarzyszyć 

marture,w – świadczyć 
metanoe,w – nawracać się 
mise,w – nienawidzić, czuć wstręt 
oivkodome,w – budować, wzmacniać, 
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komuś 
avsqene,w – być chorym, słabym 
game,w – żenić się 
grhgore,w – czuwać 
de,w – wiązać 
evlee,w – litować się, mieć miłosierdzie 
qeore,w – oglądać, patrzeć, przyglądać się 
zhte,w – szukać   
kale,w – wołać 
lale,w – mówić, rozmawiać 

utwierdzać 
ploute,w – być bogatym 
peripate,w – kroczyć, chodzić, krążyć 
pne,w – wiać, dąć, dmuchać 
poie,w – czynić, robić 
pwle,w – sprzedawać 
file,w – kochać, lubić 
fwne,w – wydawać głos, wykrzykiwać 
tele,w – kończyć, wypełniać 
thre,w – pilnować, strzec, zachowywać 

 
              Przykłady tworzenia innych form czasowników kończących się na &ew: 

Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
aivte,w aivth,sw h;|thsa h;|thka prosić 
kale,w kale,sw evkale,sa 

evkalh,qhn 
ke,klhka 
ke,klhmai 

wołać 

poie,w poih,sw evpoih,sa pepoi,hka 
pepoi,hmai 

robić 

file,w filh,sw evfilh,sa pefi,hka kochać, lubić 
          

Czasownik de,omai, który oznacza: „błagać”, „prosić”, „modlić się”,  nie ściąga się, 
natomiast w jednosylabowych jak ple,w – „żeglować”, ściągnięcie następuje jedynie 
z &ei&, np.: w czasie teraźniejszym ple,w( plei/j( plei/, ale 1 os. l. mn. ple,omen.                            
               
2. Czasowniki zakończone na &aw.                                      
 Tryb ozn., czas 

ter., str. act. 
Tryb przyp., 
czas ter., str. act. 

Tryb ozn., czas ter., 
str. med./pass. 

Tryb przyp., czas 
ter., str. med./pass. 

S.   1  
      2  
      3  
Pl.  1  
      2  
      3  

avgapw/ 
avgapa|/j $aÂeij% 
avgapa|/ 
avgapw/men 
avgapa/te  $aÂete% 
avgapw/sin 

avgapw/ 
avgapa/|j 
avgapa/| 
avgapw/men 
avgapa/te 
avgapw/sin 

avgapw/mai 
avgapa/| $avgapa/sai% 
avgapa/tai 
avgapw,meqa 
avgapa/sqe 
avgapw/ntai 

avgapw/mai 
avgapa/|  
avgapa/tai 
avgapw,meqa 
avgapa/sqe 
avgapw/ntai 

 Tryb ozn. czas 
imperf., str. act. 

Tryb rozkaz., 
czas ter., str. act. 

Tryb ozn. czas 
imperf., str. med./p. 

Tryb rozkaz., czas 
ter., str. med./pass. 

S.   1 
      2 
      3 
Pl.  1  
       2  
       3 

hvga,pwn  $aÂo% 
hvga,paj 
hvga,pa 
hvgapw/men 
hvgapa/te 
hvga,pwn 

 
avga,pa 
avgapa,tw 
 
avgapa/te 
avgapa,twsan 

hvgapw,mhn 
hvgapw/ 
hvgapa/to 
hvgapw,meqa 
hvgapa/sqe 
hvgapw/nto 

 
avgapw/ 
avgapa,sqw 
 
avgapa/sqe 
avgapa,sqwsan 

 Imiesłów, czas ter. str. act. liczba 
poj. 

Imiesłów, czas ter. str. med./pass., liczba 
poj. 

nom.  
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 

avgapw/n      avgapw/sa     &w/n 
avgapw/ntoj   avgapw,shj    &w/ntoj 
avgapw/nti    avgapw,sh|     &w/nti 
avgapw/nta    avgapw/san    &w/n 
avgapw/n      avgapw/sa     &w/n 

avgapw,menoj    avgapwme,nh    &menon 
avgapwme,nou   avgapwme,nhj    &me,nou 
avgapwme,nw|    avgapwme,nh|     &wme,nw| 
avgapwme,non   avgapwme,nhn    &menon 
avgapw,mene    avgapwme,nh      &menon 
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 Imiesłów, czas ter. str. act. liczba 
mn. 

Imiesłów, czas ter. str. med./pass., liczba 
mn. 

n. v. 
gen. 
dat. 
acc. 

avgapw/ntej    avgapw/sai    &w/nta 
avgapw,ntwn   avgapw,swn   &w,ntwn 
avgapw/sin     avgapw,saij   &w/sin 
avgapw/ntaj    avgapw,saj    &w/nta 

avgapw,menoi  avgapw,menai     &w,mena 
              avgapwme,nwn 
avgapwme,noij   avgapwme,naij   &wme,noij 
avgapwme,nouj   avgapwme,naj    &w,mena 

Inf. czas teraźniejszy, str. act.  avgapa/n czas teraź. str. med./pass.   avgapa/sqai 
 
Podobnie odmieniają się: 

avgapa,w – kochać 
genna,w – rodzić, dawać życie 
diya,w – pragnąć, być spragnionym 
evrwta,w – pytać, prosić, błagać 
merimna,w – martwić się 

o`ra,w – widzieć, zobaczyć, spostrzec 
peina,w – być głodnym, łaknąć  
plana,w – zwodzić   
tima,w – oddawać cześć, czcić 
tolma,w – ośmielać się 

Przykłady tworzenia innych form czasowników kończących się na &aw: 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
avgapa,w avgaph,sw hvga,phsa 

hvgaph,qhn 
hvga,phka 
hvga,phmai 

kochać, 
miłować 

genna,w gennh,sw evge,nnhsa 
evgennh,qhn 

gege,nnhka 
gege,nnhmai 

rodzić 

diya,w diyh,sw evdi,yhsa  pragnąć 
o`ra,w o;yomai ei=don( ei=da 

w;yhsa 
w;fqhn 

e`w,raka 
e`o,raka 

widzieć, 
zobaczyć 

 
3. Czasowniki zakończone na &ow.  
 Tryb ozn., czas ter., 

str. act. 
Tryb przyp., 
czas ter., str. act. 

Tryb ozn., czas ter., 
str. med./pass. 

Tryb przyp., czas 
ter., str. med./pass. 

S. 1 
     2 
     3 
Pl. 1 
     2 
     3 

fanerw/ 
faneroi/j   $oÂeij% 
faneroi/ 
fanerou/men 
fanerou/te 
fanerou/sin 

fanerw/ 
faneroi/j $oÂh|j% 
faneroi/ 
fanerw/men 
fanerw/te 
fanerw/sin 

fanerou/mai 
faneroi/ 
fanerou/tai 
fanerou,meqa 
fanerou/sqe 
fanerou/ntai 

fanerw/mai 
faneroi/ 
fanerw/tai    
fanerw,meqa 
fanerw/sqe  
fanerw/ntai 

 Tryb ozn. czas 
imperf., str. act. 

Tryb rozkaz., 
czas ter., str. act. 

Tryb ozn. czas 
imperf., str. med./p. 

Tryb rozkaz., czas 
ter., str. med./pass. 

S. 1 
     2 
     3 
Pl. 1 
     2 
     3 

evfane,roun 
evfane,rouj 
evfane,rou 
evfanerou/men 
evfanerou/te 
evfane,roun 

 
fane,rou 
fanerou,tw 
 
fanerou/te 
fanerou,twsan 

evfanerou,mhn 
evfanerou/ 
evfanerou/to 
evfanerou,meqa 
evfanerou/sqe 
evfanerou/nto 

 
fanerou/ 
fanerou,sqw 
 
fanerou/sqe 
fanerou,sqwsan 

               Imiesłów, czas ter. str. act. liczba poj. Imiesłów, czas ter. str. med./pass., l. poj. 
nom.  
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 

fanerw/n      fanerou/sa     &ou/n 
fanerou/ntoj  fanerou,shj    &ou/ntoj 
fanerou/nti   fanerou,sh|     &ou/nti 
fanerou/nta   fanerou/san    &ou/n 
fanerw/n      fanerou/sa     &ou/n 

fanerou,menoj   faneroume,nh    &ou,menon 
faneroume,nou   faneroume,nhj   &oume,nou 
faneroume,nw|    faneroume,nh|    &oume,nw| 
fanerou,menon   faneroume,nhn  &ou,menon 
fanerou,mene     faneroume,nh   &ou,menon 
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              Imiesłów, czas ter. str. act. liczba mn. Imiesłów, czas ter. str. med./pass., l. mn. 
n., v. 
gen. 
dat. 
acc. 

fanerou/ntej   fanerou/sai   &ou/nta 
fanerou,ntwn  fanerousw/n   &ou,ntwn 
fanerou/sin    fanerou,saij  &ou/sin 
fanerou/ntaj   fanerou,saj   &ou/nta 

fanerou,menoi  fanerou,menai   &ou,mena 
             faneroume,nwn 
faneroume,noij faneroume,naij -oume,noij 
fanerou,menouj  faneroume,naj   &ou,mena 

Inf. czas teraź., str. act.  fanerou/n czas teraź. str. med./pass.    fanerou/sqai 
 
Podobnie odmieniaja się: 
dhlo,w – czynić jasnym, ujawniać 
dikaio,w – czynić sprawiedliwym 
evleuqero,w – uwalniać, wyzwalać 
zhlo,w – zabiegać, być zazdrosnym 
qanato,w – uśmiercać 
koino,w – czynić nieczystym  
krataio,omai – (pass.) stawać się silnym 

o`moio,w – czynić podobnym, być 
podobnym 
plhro,w – napełnić, wypełnić 
stauro,w – ukrzyżować 
teleio,w – spełniać do końca 
u`yo,w – wywyższać 
fanero,w – czynić jawnym, objawiać 

 
Przykłady tworzenia innych form czasowników kończących się na &ow: 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
dhlo,w dhlw,sw evdh,lwsa 

evdh,lwqhn 
 ujawniać 

qanato,w qanatw,sw evqana,twsa 
evqanatw,qhn 

 uśmiercać 

plhro,w plhrw,sw evplh,rwsa 
evplh,rw,qhn 

 
peplh,rwmai 

wypełnić 

stauro,w staurw,sw evstau,rwsa 
evstaurw,qhn 

evstau,rwmai 
 

ukrzyżować 

 
Szczególną grupę w tej kategorii tworzą czasowniki jednosylabowe zakończone 

na &ew; mają one tematy pozornie samogłoskowe, gdyż między e a w pierwotnie 
znajdowała się jeszcze jedna spółgłoska, która zanikła. Ściągnięciu ulegają jedynie 
połączenia e + e i e + ei, natomiast e + jakiekolwiek „o” nie ściąga się nigdy np.: pne,w( 
pnei/j( pnei/( pne,omen( pnei/te( pne,ousin (ind. praes. od pne,w – wieję, dmę).W ten sposób 
odmieniają się czasowniki:  ple,w – żegluję, de,w – potrzebuję, ce,w – leję, rozlewam. W 
Septuagincie można spotkać formy nieściągnięte (Syr 43, 29; Mal 3, 3). 

Czasowniki o tematach samogłoskowych, zakończone na &h,w, ściągają się w ten 
sposób, że  h + jakiekolwiek „o” daje zawsze w, a wszędzie indziej pozostaje h. Do tej 
grupy należą: crh,omai = cre,wmai = crw/mai = (klasyczne cra,omai, gdzie temat słowny 
pozostaje crh&) – używam i zh,w = ze,w = zw/ = (klasyczne za,w) – żyję. Widoczne różnice 
spowodowane są procesem przechodzenia długiego a w długie e. 
 

Praesens Imperfectum 
zw/ 
zh/|j 
zh/| 
zw/men 
zh/te 
zw/sin 

crw/mai 
crh/| 
crh/tai 
crw,meqa 
crh/sqe 
crw/ntai 

e;zwn 
e;zhj 
e;zh 
evzw/men 
evzh/te 
e;zwn 

evcrw,mhn 
evcrw/ 
evcrh/to 
evcrw,meqa 
evcrh/sqe 
evcrw/nto 

Inf. zh/n Inf. crh/sqai   
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Imperat. zh/ Imperat. crw/  Imperat. aor. 
crh/sai 

 
Inne słówka: 
 
avgora,zw – kupować 
avka,qaroj( on – nieczysty 
avna,dexij( &ewj – pojawienie się 
avsqene,w – być chorym, słabym 
auvxa,nw – powiększać, wzrastać 
de,ndron( &ou( to, – drzewo 
evsqi,w – jeść 
i;dioj( a( on – własny 
i;soj( h( on – równy 
kaqw,j –  jak, tak jak 
krataio,omai – (pass.) stawać się silnym 
ma/llon – bardziej 

meqermhneuo,menon – imiesłów, czas 
teraźniejszy, pass. od meqermhneu,omai 
– być tłumaczonym 
mo,non – jedynie, tylko        
mo,noj( h( on – jedyny       
oivkodome,w – budować 
pa,lin – znów, z powrotem 
peplhrwme,nh – była pełna (part. perf.) 
prospi,ptw – upadać 
sapro,j( a,( o,n – zepsuty, zgniły, zły 
futeu,w – sadzić 
cara,( a/j (h ̀– radość 

 
Przetłumacz zdania: 
1. Ouv peri. tou,twn de. evrwtw/ mo,non( avlla. kai. peri. tw/n pisteuo,ntwn dia. tou/ lo,gou 
auvtw/n eivj evme,( i[na pa,ntej e]n w=sin( kaqw.j su,( pa,ter( evn evmoi. kavgw. evn soi,( i[na kai. 
auvtoi. evn h`mi/n w=sin( i[na o` ko,smoj pisteu,h| o[ti su, me avpe,steilaj (J 17, 20 – 21). 
2. ivdou. h` parqe,noj evn gastri. e[xei kai. te,xetai ui`o,n( kai. kale,sousin to. o;noma auvtou/ 
VEmmanouh,l( o[ evstin meqermhneuo,menon meqV h̀mw/n o` qeo,j (Mt 1, 23). 
3. aivtei/te kai. lh,myesqe( i[na h` cara. u`mw/n h=| peplhrwme,nh (J 16, 24). 
4. ouv du,natai de,ndron avgaqo.n karpou.j ponhrou.j poiei/n ouvde. de,ndron sapro.n karpou.j 
kalou.j poiei/n (Mt 7, 18). 
5. Kai. meta. tau/ta periepa,tei ò VIhsou/j evn th/| Galilai,a|\ ouv ga.r h;qelen evn th/| VIoudai,a| 
peripatei/n( o[ti evzh,toun auvto.n oi` VIoudai/oi avpoktei/nai (J 7, 1). 
6. pa/j o` pi,nwn evk tou/ u[datoj tou,tou diyh,sei pa,lin\ (J 4, 13). 
7. evn tai/j h`me,raij Lw,t\ h;sqion( e;pinon( hvgo,razon( evpw,loun( evfu,teuon( wv|kodo,moun\ (Łk 
17, 28). 
8. To. de. paidi,on hu;xanen kai. evkrataiou/to pneu,mati( kai. h=n evn tai/j evrh,moij e[wj h`me,raj 
avnadei,xewj auvtou/ pro.j to.n VIsrah,l (Łk 1, 80). 
9. kai. ta. pneu,mata ta. avka,qarta( o[tan auvto.n evqew,roun( prose,pipton auvtw/| kai. e;krazon 
le,gontej o[ti su. ei= o` ui`o.j tou/ qeou/ (Mk 3, 11). 
10. kai. evphrw,ta auvto,n\ ti, o;noma, soiÈ kai. le,gei auvtw/|\ legiw.n o;noma, moi( o[ti polloi, 
evsmen (Mk 5, 9). 
11. ta. pro,bata ta. evma. th/j fwnh/j mou avkou,ousin( kavgw. ginw,skw auvta. kai. 
avkolouqou/si,n moi (J 10, 27). 
12. dia. tou/to ou=n ma/llon evzh,toun auvto.n oi` VIoudai/oi avpoktei/nai( o[ti ouv mo,non e;luen 
to. sa,bbaton( avlla. kai. pate,ra i;dion e;legen to.n qeo.n i;son e`auto.n poiw/n tw/| qew/| (J 5, 
18). 
13. hvkolou,qei de. auvtw/| o;cloj polu,j( o[ti evqew,roun ta. shmei/a a] evpoi,ei evpi. tw/n 
avsqenou,ntwn (J 6, 2). 
14. ouv du,natai ò ko,smoj misei/n u`ma/j( evme. de. misei/( o[ti evgw. marturw/ peri. auvtou/ o[ti ta. 
e;rga auvtou/ ponhra, evstin (J 7, 7). 
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Lekcja 12 
Rzeczowniki III deklinacji – ciąg dalszy. Liczebniki. 

 
Rzeczowniki – tematy spółgłoskowe: 
tylnojęzykowe – g( k( c + s > x wargowe – b( p( f + s > y 
  o` kh/rux – herold 

temat: khruk& 
 h` lai/lay – wichura 

temat: lailap& 
Sing. nom.  
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

kh/rux 
kh,ruk&oj 
kh,ruk&i 
kh,ruk&a 
kh/rux 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 
w= 

lai/lay 
lai,lap&oj 
lai,lap&i 
lai,lap&a 
lai,lay 

Pl. nom.- voc. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou,j 

kh,ruk&ej 
khru,k&wn 
kh,ruxin 
kh,ruk&aj 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j 

lai,lap&ej 
laila,p&wn 
lai,layin 
lai,lap&aj 

 
Podobnie odmieniają się: 
h` glau/x( &koj – sowa 
h` qri,x( trico,j – włos 
o` qw,rax( &akoj – pancerz 
o` ko,rax( &akoj – kruk 
h` lai/lay( &apoj – wichura, poryw wiatru 
o` la,rugx( &ggoj – gardło 

h` nu,x( nukto,j – noc 
h` pte,rux( &ugo,j – skrzydło 
h` sa,lpigx( &iggoj – trąba 
h` sa,rx( sarko,j – ciało, cielesna natura 
(łac. caro, carnis) 
h` flo,x( flogo,j – płomień 
o` fu,lax( &akoj – strażnik 

 
Podstawowe tematy samogłoskowe: 
 na i& z apofonią  na u& z 

apofonią 
na u& bez 
apofonii 

  h` poli,j – miasto 
temat: 
poli& $polej&( polhj-% 

 o` ph/cuj – 
łokieć, temat: 
phcu±&( phce$«%& 
phch$«%& 

o` ivcqu/j – ryba 
temat: ivcqu¯& 

S. nom.  
    gen. 
    dat. 
    acc. 
    voc. 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 
w= 

po,lij 
po,le&wj [polh$j%&oj] 
po,le&i 
po,li&n 
po,li 

o ̀
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

ph/cuj 
ph,cewj $&eoj% 
ph,cei 
ph/cun 
ph/cu 

ivcqu/j  $ivcqu,j% 
ivcqu,&oj 
ivcqu,&i? 
ivcqu/&n $ivcqu,n% 
ivcqu/   $ivcqu,% 

Pl. n. – v. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j 

po,leij 
po,le&wn 
po,le&sin 
po,leij 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou,j 

ph,ceij 
ph,cewn $&w/n% 
ph,cesin 
ph,ceij 

ivcqu,&ej 
ivcqu,&wn 
ivcqu,&sin 
ivcqu/j  $ivcqu,aj% 

  
Podobnie jak ivcqu/j odmieniają się: jak po,lij odmienia się: 
o` mu/j( muo,j – mysz 
h` ovfru/j( ovfru,oj – brew, brzeg 
o` stacu/j( &uo,j – kłos 
h` ivscu,j( &uo,j – potęga, moc 

h` avna,stasij( &ewj – zmartwychwstanie 
h` avpoka,luyij( &ewj – objawienie 
h` avpo,krisij( &ewj – odpowiedź 
h` a;fesij( &e,sewj – odpuszczenie 
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h` o;yij( o;yewj – wygląd zewnętrzny, 
pozory, twarz 
 

h` du,namij( &ewj – moc, potęga, cud 
h` qli/yij( &ewj – ucisk, utrapienie 
o` o;fij( o;fewj – wąż 
h` pi,stij( &ewj – wiara 

 
Rzeczowniki zakończone na tematy dwugłoskowe : &hu&, &eu& , i &au&.  
 

o` basileu,j( &e,wj – król h`  nau/j( new,j – okręt 
singularis pluralis 

nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 

o` 
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

basileu,j 
basile,wj 
basilei/ 
basile,a 
basileu/ 

nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 
w= 

nau/j 
new,j 
nhi< 
nau/n 
nau/ 

pluralis pluralis 
nom., voc. 
gen. 
dat. 
acc. 
 

oi ̀$w=% 
tw/n 
toi/j 
tou,j 

basilei/j $&h/j% 
basile,wn 
basileu/sin 
basile,aj 

nom., voc. 
gen. 
dat. 
acc. 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j 

nh/ej 
new/n 
nausi,n 
nau/j 

 
Podobnie odmieniają się: 

o` a`lieu,j( e,wj – rybak 
o` gnafeu,j( e,wj – folusznik, pilśniarz 
o` goneu,j( e,wj – rodzic 

o` i`ppeu,j( e,wj – jeździec 
o` i`ereu,j( e,wj – kapłan 
o` foneu,j( e,wj – morderca 

 
 
Liczebniki. 

Spośród liczebników głównych odmieniaja się cztery pierwsze ei-j( mi,a( e[n i te od 
200 diako,sioi( &ai( &a. Wszystkie liczebniki porządkowe odmieniają się tak jak 
przymiotniki: prw/toj( &h( &on; deu,teroj( &a( &on; tri,toj( &h( &on. 
 

 m.           f.           n. bib. klas. m./f.           n.     m./f.                 n. 
nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
 

ei-j     mi,a     e[n 
e`no,j    mia/j   e`noj 
e`ni,     mia/|    e`ni, 
e[na     mi,an   e[n 

du,o 
du,o 
dusi,n 
du,o 

du,o 
duoi/n 
duoi/n 
du,o 

trei/j     tri,a 
    tri/wn 
    trisi,n 
trei/j     tri,a 

te,ssarej    te,ssara 
        tessa,rwn 
        te,ssarsin 
te,ssaraj    te,ssara 

 
Przetłumacz zdania: 
 
1. a;koue Israhl ku,rioj o` qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin (LXX, Pwt 6, 4). 
2. e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra Îkai. 
proskollhqh,setai pro.j th.n gunai/ka auvtou/Ð( kai. e;sontai oi ̀du,o eivj sa,rka mi,an\ w[ste 
ouvke,ti eivsi.n du,o avlla. mi,a sa,rx (Mk 10, 7 – 8). 
3. w[sper ga.r h=n VIwna/j evn th/| koili,a| tou/ kh,touj trei/j h`me,raj kai. trei/j nu,ktaj( ou[twj 
e;stai o` uìo.j tou/ avnqrw,pou evn th/| kardi,a| th/j gh/j trei/j h`me,raj kai. trei/j nu,ktaj (Mt 12, 
40). 
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4. tou,tw| de. h=san qugate,rej te,ssarej parqe,noi profhteu,ousai (Dz 21, 9). 
5. :Estin de. evn toi/j ~Ierosolu,moij evpi. th/| probatikh/| kolumbh,qra h` evpilegome,nh 
~Ebrai?sti. Bhqzaqa. pe,nte stoa.j e;cousa (J 5, 2). 
6. h=san de. evkei/ li,qinai u`dri,ai e]x kata. to.n kaqarismo.n tw/n VIoudai,wn kei,menai( 
cwrou/sai avna. metrhta.j du,o h' trei/j (J 2, 6). 
7. le,gei auvtw/| o` VIhsou/j( Ouv le,gw soi e[wj e`pta,kij avlla. e[wj e`bdomhkonta,kij e`pta, (Mt 
18, 22). 
8. h=n de, tij a;nqrwpoj evkei/ tria,konta Îkai.Ð ovktw. e;th e;cwn evn th/| avsqenei,a| auvtou/\ 
(J 5, 5). 
9. le,gw u`mi/n o[ti ou[twj cara. evn tw/| ouvranw/| e;stai evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h' evpi. 
evnenh,konta evnne,a dikai,oij oi[tinej ouv crei,an e;cousin metanoi,aj (Łk 15, 7). 
10. kai. ei=pen auvtw/|( Eu=ge( avgaqe. dou/le( o[ti evn evlaci,stw| pisto.j evge,nou( i;sqi evxousi,an 
e;cwn evpa,nw de,ka po,lewn (Łk 19, 17). 
11. ei=pen ou=n o` VIhsou/j toi/j dw,deka( Mh. kai. u`mei/j qe,lete u`pa,geinÈ (J 6, 67). 
12. ouv to. eivserco,menon eivj to. sto,ma koinoi/ to.n a;nqrwpon( avlla. to. evkporeuo,menon evk 
tou/ sto,matoj tou/to koinoi/ to.n a;nqrwpon (Mt 15, 11). 
13. le,gei tw/| Si,mwni Pe,trw| o` VIhsou/j( Si,mwn VIwa,nnou( avgapa/|j me ple,on tou,twnÈ le,gei 
auvtw/|( Nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ seÅ le,gei auvtw/|( Bo,ske ta. avrni,a mouÅ le,gei auvtw/| 
pa,lin deu,teron( Si,mwn VIwa,nnou( avgapa/|j meÈ le,gei auvtw/|( Nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ 
seÅ le,gei auvtw/|( Poi,maine ta. pro,bata, mouÅ le,gei auvtw/| to. tri,ton( Si,mwn VIwa,nnou( 
filei/j meÈ evluph,qh o` Pe,troj o[ti ei=pen auvtw/| to. tri,ton( Filei/j meÈ kai. le,gei auvtw/|( 
Ku,rie( pa,nta su. oi=daj( su. ginw,skeij o[ti filw/ seÅ le,gei auvtw/| Îo` VIhsou/jÐ( Bo,ske ta. 
pro,bata, mouÅ avmh.n avmh.n le,gw soi( o[te h=j new,teroj( evzw,nnuej seauto.n kai. periepa,teij 
o[pou h;qelej\ o[tan de. ghra,sh|j( evktenei/j ta.j cei/ra,j sou( kai. a;lloj se zw,sei kai. oi;sei 
o[pou ouv qe,leijÅ tou/to de. ei=pen shmai,nwn poi,w| qana,tw| doxa,sei to.n qeo,nÅ kai. tou/to 
eivpw.n le,gei auvtw/|( VAkolou,qei moi (J 21, 15 – 19). 
 
 
Słówka: 
 
to. avrni,on( &ou – baranek, jagnię 
bo,skw – paść, żywić 
ghra,sh|j – zestarzejesz, staniesz się 
stary (con. aor.) od ghra,skw 
evqe,lw = qe,lw – chcieć  
evktei,nw fut. evktenw/; – wyciągnąć, 
rozciągnąć 
evluph,qh – on zasmucił się (aor. pass.) 
od lupe,w 
e[neken – dlatego, z tego powodu 
ei=pen – on powiedział 
zwnnu,w – (imperf. evzw,nnuon( fut. 
zw,sw) opasać  

o` kaqarismo,j( ou/ – oczyszczenie 
to. kh/toj( &ouj – potwór morski, ryba 
h` kolumbh,qra( &aj – basen, sadzawka 
o` metrhth/j( &ou/ – miara (pojemności) 
oi=daj – ty wiesz (perf.) 
poimai,nw – paść, być przewodnikiem 
poi/oj( &a( &on – jaki? jakiego rodzaju? 
to. pro,baton( &ou – owca 
proskolla,omai – być połączonym 
(sklejonym), przylgnąć ściśle (fut. pass.) 
fe,rw – impf. e;feron; fut. oi;sw – nieść, 
dźwigać, prowadzić 
cwre,w – mieć miejsce, pomieścić, iść 
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Zestawienie liczebników: 
 
Liczba Znak 

graf. 
Liczebniki główne Liczebniki 

porządkowe 
Przysłówki liczebne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 

a´ 
b´ 
g´ 
d´ 
e´ 
j´ 
z´ 
h´ 
q´ 
i´ 
ia´ 
ib´ 
ig´ 
id´ 
ie´ 
ij´ 
iz´ 
ih´ 
iq´ 

ei-j( mi,a( e[n (jeden) 
du,o 
trei/j( tri,a 
te,ttarej( te,ttara 
pe,nte 
e[x 
e`pta, 
ovktw, 
evnne,a 
de,ka 
e[ndeka 
dw,deka 
triskai,deka 
tettarej( &a kai. de,ka 
pentekai,deka 
e`kkai,deka 
e`ptakai,deka 
ovktwkai,deka 
evnneakai,deka 

prw/toj (pierwszy) 
deu,teroj 
tri,toj 
te,tarotoj 
pe,mptoj 
e[ktoj 
e[bdomoj 
o;gdooj 
e;natoj $e;nnatoj% 
de,katoj 
e`nde,katoj 
dwde,katoj 
triskaide,katoj 
tettarakaide,katoj 
pentekaide,katoj 
e`kkaide,katoj 
e`ptakaide,katoj 
ovktwkaide,katoj 
evnneakaide,katoj 

a[pax (raz) 
di,j 
tri,j 
tetra,kij 
penta,kij 
e`xa,kij 
e`pta,kij 
ovkta,kij 
evna,kij $evnna,kij% 
deka,kij 
e`ndeka,kij 
dwdeka,kij 
trijkaideka,kij 
tettarakaideka,kij 
pentekaideka,kij 
e`kkaideka,kij 
e`ptakaideka,kij 
ovktwkaideka,kij 
evnneakaideka,kij 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

 

k´ 
l´ 
m´ 
n´ 
x´ 
o´ 
p´ 
Š´ 
r´ 

ei;kosi$n% 
tria,konta 
tettara,konta 
penth,konta 
e`xh,konta 
e`bdomh,konta 
ovgdoh,konta 
evnenh,konta 
e`kato,n 

eivkosto,j 
triakosto,j 
tettarakosto,j 
penthkosto,j 
e`xhkosto,j 
e`bdomhkosto,j 
ovgdohkosto,j 
evnenhkosto,j 
e`katosto,j 

eivkosa,kij 
triakonta,kij 
tettarakonta,kij 
penthkonta,kij 
e`xhkonta,kij 
e`bdomhkonta,kij 
ovgdohkonta,kij 
evnenhkonta,kij 
e`katonta,kij 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
3000 

10.000 
20.000 

s´ 
t´ 
u´ 
f´ 
c´ 
y´ 
w´ 
¬´ 
°a 
°b 
°g 
°i 
°k 

diako,sioi( ai( a 
triako,kioi( ai( a 
tetrako,sioi( ai( a 
pentako,sioi( ai( a 
e`xako,sioi( ai( a 
e`ptako,sioi( ai( a 
ovktako,sioi( ai( a 
evnako,sioi( ai( a 
ci,lioi( ai( a 
disci,lioi( ai( a 
trisci,lioi( ai( a 
mu,rioi( ai( a 
dismu,rioi( ai( a 

diakosiosto,j 
triakokiosto,j 
tetrakosiosto,j 
pentakosiosto,j 
e`xakosiosto,j 
e`ptakosiosto,j 
ovktakosiosto,j 
evnakosiosto,j 
ciliosto,j 
disciliosto,j 
trisciliosto,j 
muriosto,j 
dismuriosto,j 

diakosia,kij 
triakokia,kij 
tetrakosia,kij 
pentakosia,kij 
e`xakosia,kij 
e`ptakosia,kij 
ovktakosia,kij 
evnakosia,kij 
cilia,kij 
discilia,kij 
triscilia,kij 
muria,kij 
dismuria,kij 
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Lekcja 13 
Rzeczowniki III deklinacji - nieregularne. Nominativus. Aoryst sygmatyczny 

aktywny. 
 
Rzeczowniki kończące się na -oj, rodz. nijakiego odmieniają się w następujący sposób: 
 

  to. e;toj – rok 
temat: etoj&( i etej& 

Sing. nom. (voc.) 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

to,  ( w= ) 
tou/ 
tw/| 
to, 

e;toj 
e;touj          z     evte$s%&oj 
e;tei           z    evte$s%&i 
e;toj 

Pl. nom. (voc.) 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

ta,  ( w= )  
tw/n 
toi/j 
ta, 

e;th 
etw/n 
e;tesin 
e;th 

Między samogłoskami i przed samogłoską sigma „s” wypada i następują 
stosowne ściągnięcia. 
 
to. ge,noj( &ouj – ród, potomstwo 
to. e;qnoj( &ouj – naród, plemię 
to. e;qoj( &ouj – zwyczaj 
to. ei=doj( &ouj – postać, wygląd, kształt 
to. e;leoj( &ouj – miłosierdzie 
to. qe,roj( &ouj – lato 
to. me,loj( &ouj – członek 
to. me,roj( &ouj – część, dział 

to. o;xoj( &ouj – ocet winny 
to. o;roj( &ouj – góra 
to. skeu,oj( &ouj – naczynie, waza 
to. sko,toj( &ouj – ciemność, mrok 
to. sth/qoj( &ouj – pierś, klatka piersiowa 
to. te,loj( &ouj – koniec 
to. yeu/doj( &ouj – fałsz, kłamstwo 
to. yu/coj( &ouj – zimno, chłód 

 
Inne rzeczowniki nieregularne: 
  h` gunh, 

kobieta 
tem.: 
gunaik& 

h` cei,r 
ręka 
tem.: 
ceir& 

 o ̀ku,wn 
pies 
tem.: 
kun&( 
kuon& 

 to. go,nu 
kolano 
 

Sing. nom.  
         gen. 
         dat. 
         acc. 
         voc. 

h ̀
th/j 
th/| 
th,n 
w= 

gunh, 
gunaik&o,j 
gunaik&i, 
gunai/k&a 
gu,nai 

cei,r 
ceir&o,j 
ceir&i, 
cei/r&a 
 

o` 
tou/ 
tw/| 
to,n 
w= 

ku,wn 
kuno,j 
kuni, 
ku,na 
ku,on 

to, 
tou/ 
tw/| 
to, 

go,nu 
go,natoj 
go,nati 
go,nu 
 

Pl. n.- v. 
      gen. 
      dat. 
      acc. 

aì 
tw/n 
tai/j 
ta,j  

gunai/k&ej 
gunaik&w/n 
gunaixi,n 
gunai/k&aj 

cei/r&ej 
ceir&w/n 
cersi,n 
cei/r&aj 

oi ̀
tw/n 
toi/j 
tou/j 

ku,nej 
kunw/n 
kusi,n 
ku,naj 

ta, 
tw/n 
toi/j 
ta, 

go,nata 
gona,twn 
go,nasin 
go,nata 

 
 Aoryst to czas przeszły dokonany. Oznacza akcję lub czynność dokonaną 
w przeszłości ze skutkiem natychmiastowym. Akcentuje moment wykonania danej 
czynności, sygnalizuje fakt (także w znaczeniu globalnym, jak fakt budowy świątyni 
przez 46 lat, por. J 2, 20), a nie odnosi się bezpośrednio do przebiegu wspomnianej 
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czynności. Może wyrażać szczególnie początek lub moment końcowy jakiejś aktywności. 
Pojawia się również jako aoryst gnomiczny w zdaniach ogólnych, sentencjach 
i przysłowiach. Wyraża czasem działanie uprzednio poczynione, dokonane, 
w przyszłości. 

Zarówno tryb rozkazujący aorystu, imiesłów, jaki i bezokolicznik wskazują na 
jednostkowy fakt, coś dokonanego. Tryb przypuszczający z przeczeniem może być użyty 
jako zakaz robienia czegoś, czego się jeszcze robić nie zaczęło mh. fobhqh/|j – „nie bój 
się!” = „niech ci nie przyjdzie do głowy, żeby się zacząć bać!”; mh. grafh/|j – „nie pisz!” = 
„nie zaczynaj niczego teraz pisać!” = „nie zapisuj!”, w przeciwieństwie go trybu 
rozkazującego czasu teraźniejszego: mh. gra,fe – „nie pisz (już)!” = „przestań pisać!”, 
„powstrzymaj się od pisania!”. 
 

Aoryst sygmatyczny (słaby) to taki, który używa sigmy jako tzw. spójki czasowej. 
Tworzymy go przez dodanie augmentu czasowego przed tematem (tylko w trybie 
oznajmującym), a po nim spójki czasowej -s- oraz stosownych końcówek. 
 
Aoryst strona czynna: 
 

Indicativus Coniunctivus Imperativus Infinitivus Participium 
e;&lu&sa 
e;&lu&saj 
e;&lu&se$n% 
ev&lu,&samen 
ev&lu,&sate  
e;&lu&san 

lu,&s&w 
lu,&s&h|j 
lu,&s&h|    
lu,&s&wmen 
lu,&s&hte 
lu,&s&wsi$n% 

 
lu/&son 
lu&sa,&tw 
 
lu,&sa&te 
lu&sa,&tw&san 

 
lu/&sai 
 

lu,&sa&j 
lu,&sa&sa 
lu,&sa&n 
lu,&sa&ntoj 
lu&sa,&shj 
lu,&sa&ntoj 

 
Nominativus w języku greckim podobnie jak w jęz. polskim mianownik, jest 

przypadkiem podmiotu gramatycznego. W nominatiwie w jęz. greckim występuje 
również orzecznik. 

Orzecznik rzeczownikowy: 
a) występuje zawsze w mianowniku (w przeciwieństwie do języka polskiego, np.: „jestem 
filozofem”), i często bez rodzajnika: 
- u`mei/j fi,loi mou, evste – „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15, 14). 
- evgw. ga,r eivmi presbu,thj – „Ja bowiem jestem starcem” (Łk 1, 18). 
- Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto – „A Słowo stało się ciałem” (J 1, 14). 
- o` qeo.j avga,ph evsti,n – „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). 
b) kiedy mówiący chce podkreślić, że to, co orzeka o podmiocie nie jest pojęciem 
ogólnym, ale indywidualnym, wówczas pojawia się również rodzajnik: 
- VEgw, eivmi h̀ a;mpeloj h` avlhqinh. kai. ò path,r mou ò gewrgo,j evstin – „Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest rolnikiem” (J 15, 1). 
- ou-to,j evstin o` uìo.j tou/ qeou/ – „ten (On) jest Synem Bożym” (Dz 9, 20). 
- evgw. ouvk eivmi. o` cristo,j – „Ja nie jestem Mesjaszem” (J 1, 20). 

W zdaniach złożonych, w składni ACI, po słowach wyrażających mówienie, 
sądzenie, konieczność, orzecznik występuje w acc. bez rodzajnika, a rodzajnik posiada 
wówczas słowo w acc., które staje się podmiotem bezokolicznika (Łk 23, 2; 1 Tm 3, 2).  
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Przetłumacz zdania: 
 
1. Ouv du,namai evgw. poiei/n avpV evmautou/ ouvde,n\ kaqw.j avkou,w kri,nw( kai. h` kri,sij h̀ evmh. 
dikai,a evsti,n( o[ti ouv zhtw/ to. qe,lhma to. evmo.n avlla. to. qe,lhma tou/ pe,myanto,j me (J 5, 
30). 
2. paideu,saj ou=n auvto.n avpolu,sw (Łk 23, 16). 
3.  +Hn de, tij avsqenw/n( La,zaroj avpo. Bhqani,aj( evk th/j kw,mhj Mari,aj kai. Ma,rqaj th/j 
avdelfh/j auvth/jÅ h=n de. Maria.m h̀ avlei,yasa to.n ku,rion mu,rw| kai. evkma,xasa tou.j po,daj 
auvtou/ tai/j qrixi.n auvth/j( h-j o` avdelfo.j La,zaroj hvsqe,nei (J 11, 1). 
4. le,gei th/| mhtri,\ gu,nai( i;de ò uìo,j sou (J 19, 26). 
5. gu,nai( ti, klai,eijÈ (J 20, 13). 
6. oi ̀ de. evsqi,ontej h=san tetrakisci,lioi a;ndrej cwri.j gunaikw/n kai. paidi,wn (Mt 15, 
38). 
7. Gu,nai( pou/ eivsinÈ ouvdei,j se kate,krinenÈ (J 8, 10). 
8. kai. gunh. ou=sa evn r`u,sei ai[matoj dw,deka e;th))) (Mk 5, 25). 
9. evda,krusen o` VIhsou/j (J 11, 35). 
 
Słówka: 
h` avdelfh,( &h/j – siostra 
o` avdelfo,j( &ou/ – brat 
avlei,fw – namaścić 
avsqene,w (imperf. hvsqe,noun) – być 
chorym, słabym 
dakru,w – (aor. evda,krusa) płakać 
du,namai – mogę, jestem zdolny 
 

evkma,ssw( (aor. evxe,maxa) – osuszyć, 
wytrzeć 
evsqi,w (imperf. hvsqi,on) – jeść 
to. qe,lhma( &toj – wola  
katakri,nw – potępiać, osądzać 
klai,w – płakać 
h` kw,mh( &hj – wioska 
h` r`u,sij( &ewj – upływ, wypływ 

 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
avgge,llw avggelw/ h;ggeila 

hvgge,lhn 
h;ggelmai obwieszczam 

evsqi,w fa,gomai e;fa,gon  jem 
kri,nw krinw/ e;kri,na 

evkri,qhn 
ke,krika 
ke,krimai 

sądzę 
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Lekcja 14 
Aoryst II asygmatyczny (mocny) aktywny. 

 
Aoryst II tworzy się od tematu – tematyczny (stosownie do tematu czasowego), 

lub bezpośrednio od rdzenia – rdzeniowy, bez użycia cechy czasowej -s-. Aoryst II 
tematyczny tworzy się dodając do tematu w stopniu zaniku (temat słowny), kończącego 
się na spógłoskę, oraz przez dodanie samogłoski tematycznej (spójki) o lub e, augmentu 
czasowego na początku, i stosownych końcówek, jak przy imperfectum, na końcu. 
 

Indicativus Coniunctivus Imperativus Infinivivus Participium 
e;&lip&o&n 
e;&lip&e&j 
e;&lip&e$n% 
ev&li,p&o&men 
ev&li,p&e&te 
e;&lip&o&n 

li,p&w 
li,p&h|j 
li,p&h| 
li,p&w&men 
li,p&h&te 
li,p&w&si$n% 

 
li,p&e 
lip&e,&tw 
 
li,p&e&te 
lip&e,&tw&san 

 
lip&ei/n 
 

lip&w,n 
lip&ou/sa 
lip&o,n 
lip&o,ntoj 
lip&ou,shj 
lip&o,ntoj 

 
Ważniejsze czasowniki nieregularne: 

teraźniejszy przyszły aoryst perfekt znaczenie 
a;gw a;xw h;gagon 

h;cqhn 
- 
h=gmai 

prowadzę 

aìre,w 
aìre,omai 

e`lw/ 
aìrh,somai 

ei-lon 
eìlo,mhn 
h`|re,qhn 

h[rhmai 
ei[rhmai 

biorę 
wybieram 

ai;rw avrw/ hvra 
h;rqhn 

h=rka 
h=rmai 

podnoszę, 
biorę 

a`marta,nw a`marth,sw h[marton 
hm̀a,rthsa 

h`ma,rthka grzeszę 

avpo&qnh|,skw avpo&qanou/mai avp&e,qanon te,qnhka umieram 
ba,llw balw/ e;balon 

evblh,qhn 
be,blhka 
be,blhmai 

rzucam 

gi,nomai genh,somai evgeno,mhn 
evgenh,qhn 

ge,gona 
gege,nhmai 

staję się 

gra,fw gra,yw e;graya 
evgra,fhn 

ge,grafa 
ge,grammai 

piszę 

e;rcomai evleu,somai h=lqon evlh,luqa idę 
e;cw e[xw e;scon e;schka mam 
lamba,nw lh,myomai e;labon 

evlh,mfqhn 
ei;lhfa 
ei;lhmmai 

biorę 

le,gw evrw/ ei=pon( ei=pa 
evrrh,qhn 
evrre,qhn 

ei;rhka 
ei;rhmai 

mówię 

le,gw $2% le,xw e;lexa 
evle,cqhn 

le,legmai zbieram 

lei,pw lei,yw e;lipon 
evlei,fqhn 

le,loipa 
le,leimmai 

opuszczam 

lu,w lu,sw e;lusa 
evlu,qhn 

le,luka 
le,lumai 

rozwiązuję 
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manqa,nw  e;maqon mema,qhka uczę się 
o`ra,w o;yomai ei=don 

w;fqhn 
e`w,raka 
e`o,raka 

widzieć, 
oglądać 

pi,nw pi,omai e;pion 
evpo,qhn 

pe,pwka 
pe,pomai 

piję 

pi,ptw pesou/mai e;peson pe,ptwka upadam 
ste,llw stelw/ e;steila 

evsta,lhn 
e;stalka 
e;stalmai 

posyłam 

ti,ktw te,xomai e;tekon te,toka rodzę 
tugca,nw  e;tucon te,tuca 

te,teuca 
osiągam, 
zdarzać się 

fai,nw fanou/mai 
fanh,somai 

e;fana 
evfa,nhn 

 świecę 

fe,rw oi;sw h;negkon( 
h;negka( 
hvne,cqhn 

evnh,noca niosę 

fhmi, fh,sw e;fhsa  mówię 
sw|,zw sw,sw e;swsa 

evsw,qhn 
se,swka 
se,swmai 

wybawiam 

 
Przetłumacz zdania: 
 
1. le,gei ou=n auvtw/| h` gunh. h` Samari/tij\ pw/j su. VIoudai/oj w'n parV evmou/ pei/n aivtei/j 
gunaiko.j Samari,tidoj ou;shjÈ ouv ga.r sugcrw/ntai VIoudai/oi Samari,taij (J 4, 9).  
2. ouv ga.r h=lqon i[na kri,nw to.n ko,smon( avllV i[na sw,sw to.n ko,smon (J 12, 47). 
3. poreu,somai pro.j to.n pate,ra mou kai. evrw/ auvtw/|\ pa,ter( h[marton eivj to.n ouvrano.n kai. 
evnw,pio,n sou))) (Łk 15, 18). 
4. e;legon ou=n oi` maqhtai. pro.j avllh,louj\ mh, tij h;negken auvtw/| fagei/nÈ (J 4, 33). 
5. Kai. e;ti auvtou/ lalou/ntoj ivdou. VIou,daj ei-j tw/n dw,deka h=lqen kai. metV auvtou/ o;cloj 
polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn avpo. tw/n avrciere,wn kai. presbute,rwn tou/ laou/ (Mt 26, 
47). 
6. kai. proselqo,ntej oì maqhtai. auvtou/ h=ran to. ptw/ma kai. e;qayan auvto.n kai. evlqo,ntej 
avph,ggeilan tw/| VIhsou/ (Mt 14, 12). 
7. nu/n avpolu,eij to.n dou/lo,n sou( de,spota( kata. to. r`h/ma, sou evn eivrh,nh|\ o[ti ei=don oi` 
ovfqalmoi, mou to. swth,rio,n sou))) (Łk 2, 29 – 30). 
 
Słówka: 
 
aivte,omai – prosić, żądać 
o` despo,thj( &ou – władca, pan 
qa,ptw (aor. e;qaya) – grzebać kogoś 
evnw,pion – przed, wobec (z gen.) 

pw/j – jak 
swth,rioj( &on – przynoszący zbawienie 
sugcra,omai – przystawać przyjaźnie 
to. xu,lon( ou – drzewo, kij, pałka 
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Lekcja 15  
Genetivus w zdaniu9. Aoryst medialny. 

 
 Zastosowanie genetivu w jęz. greckim, który w dużej mierze odpowiada 
polskiemu dopełniaczowi, można rozpatrywać zasadniczo w trzech aspektach jako: 
1. Genetivus adwerbalny (przy czasownikach – jako dopełnienie). 
2. Genetivus adnominalny (przy imionach – jako przydawka dopełniaczowa). 
3. Genetivus ablativus (odpowiada na pytania: skąd? od (z) kogo? od (z) czego?). 
 

1. Genetivus adwerbalny (oznacza osobę lub rzecz, na którą czynność podmiotu 
przechodzi nie w całości lecz tylko częściowo (daj mi chleba). Występuje po słowach 
znaczących: 
- brać udział, chwytać za coś, dotykać: 
Mt 9, 25 evkra,thsen th/j ceiro.j auvth/j - „…on ujął ją za rękę…”.  
Mk 5, 41  kai. evkra,thsaj th/j ceiro.j tou/ paidi,ou le,gei auvth/|\ taliqa koum… – 
„A ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kumi!” 
- przy verba affectus (duchowy udział) litować się, gniewać, zazdrościć, pragnąć, 
pożądać, troszczyć się, pamiętać, zapominać; 
Mt 18, 27 splagcnisqei.j de. o` ku,rioj tou/ dou,lou evkei,nou avpe,lusen auvto.n 
„Pan ulitowawszy się (aor., part. pass.[dep.] od splagcni,zomai) nad tym sługą uwolnił 
go”. 
J 16, 21 ouvke,ti mnhmoneu,ei th/j qli,yewj… – „już dłużej nie pamięta bólu…”  
 

W grupie tej rozróżniamy ponadto: 
a) genetivus pretii (ceny, wartości, ilości) przy słowach o znaczeniu: cenić, szacować 
- J 6, 7  Diakosi,wn dhnari,wn a;rtoi ouvk avrkou/sin auvtoi/j i[na e[kastoj bracu, ÎtiÐ la,bh|.  
„Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę 
otrzymać” (por. J 12, 5; Mk 6, 37; 14, 5). 
- J 12, 5 Dia. ti, tou/to to. mu,ron ouvk evpra,qh triakosi,wn dhnari,wn kai. evdo,qh ptwcoi/jÈ. 
„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?” 
- Mt 10, 29 ouvci. du,o strouqi,a avssari,ou pwlei/tai 
„Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?”  
 
b) genetivus temporis (czasu) 
- J 3, 2 ou-toj h=lqen pro.j auvto.n nukto.j 
„Ten przyszedł do Niego nocą”. 
- 1 Tes 2, 9 nukto.j kai. h`me,raj evrgazo,menoi 
„…nocą i dniem pracując…” 
- J 11, 49 Kai?a,faj( avrciereu.j w'n tou/ evniautou/ evkei,nou( ei=pen auvtoi/j 
„Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich...” 
- Mt 24, 20  ceimw/noj w zimie; ò ceimw,n – zima, burza, nawałnica  
 
c) genetivus miejsca (w prozie wyszedł z użycia, często spotykany u Homera) 
- Łk 16, 24 pe,myon La,zaron i[na ba,yh| to. a;kron tou/ daktu,lou auvtou/ u[datoj… 
„…poślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie…”. 
- Fil 2, 8 evtapei,nwsen e`auto.n geno,menoj ùph,kooj me,cri qana,tou( qana,tou de. staurou/Å 
                                                 
9 Przy omawianiu poszczególnych przypadków ograniczę się jedynie do wybranych przykładów. Bardziej 
szczegółowe dane można znaleźć w gramatyce D. B. Wallace’a albo u M. Auerbacha i M. Goliasa, 
z których to książek sam korzystałem przy opracowywaniu tych zagadnień.  

© Wiesław Jonczyk, Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu, Warszawa, 2010



o. Wiesław Jonczyk SJ, Wprowadzenie do języka greckiego NT 
 

63 
 

„Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci na krzyżu”. 
(Gdy przetłumaczymy „krzyżowej”, wówczas byłby to gen. środka) 
 
d) genetivus środka/sposobu (jak?, przy pomocy czego?, przez co? – jest on rzadki, 
i często dyskusyjny) 
- Rz 4, 11 kai. shmei/on e;laben peritomh/j sfragi/da th/j dikaiosu,nhj th/j pi,stewj… 
„I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary…” 
- Jk 1, 13 ò qeo.j avpei,rasto,j evstin kakw/n 
„Bóg jest niezdolny do tego, aby być kuszonym przez zło”. 
 
e) genetivus pośrednictwa (pośrednika) 
- J 6, 45 Kai. e;sontai pa,ntej didaktoi. qeou/  
„Oni wszyscy będą uczniami Boga (uczeni przez Boga)”. 
- Rz 1, 7 pa/sin toi/j ou=sin evn  `Rw,mh| avgaphtoi/j qeou/ …  
„Do wszystkich, będących w Rzymie, umiłowanych przez Boga…” 
 
f) genetivus włączenia, stowarzyszenia (wraz z) 
- Ef 2, 19 evste. sumpoli/tai tw/n a`gi,wn  
„jesteście współobywatelami świętych (razem ze świętymi)” 
- Rz 8, 17 sugklhrono,moi de. Cristou/ – „współdziedzicami Chrystusa” / 
„współdziedzicami wraz z Chrystusem” 
 
g) genetivus absolutus – składa się z rzeczownika lub zaimka w gen. z uzgodnionym 
z nim participium (w gen.) i na ogół znajduje się na początku zdania (pierwsza część 
rzeczownikowa czasem może być nieobecna). Pełni funkcję okolicznika czasu (gdy – 
w większości przypadków), czasem przyczyny (ponieważ), warunku (jeśli), przyzwolenia 
(chociaż).  Rzeczownik pełni funkcję podmiotu, a imiesłów orzeczenia. 
- Mt 9, 18 Tau/ta auvtou/ lalou/ntoj auvtoi/j – „Gdy to mówił do nich…” 
- Mt 8, 1 Kataba,ntoj de. auvtou/ avpo. tou/ o;rouj hvkolou,qhsan auvtw/| o;cloi polloi,Å 
„Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy”. 
- Mt 20, 29  Kai. evkporeuome,nwn auvtw/n avpo.  vIericw. hvkolou,qhsen auvtw/| o;cloj polu,j. 
„A gdy oni wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki tłum”.   
- Łk 22, 60 e;ti lalou/ntoj auvtou/ evfw,nhsen avle,ktwrÅ 
„…gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał”. 
 

2. Genetivus adnominalny: 
a) possesoris (posiadacza) 
- J 18, 15  kai. suneish/lqen tw/| VIhsou/ eivj th.n auvlh.n tou/ avrciere,wj 
„…i wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana”. 
- Mt 26, 51 kai. pata,xaj to.n dou/lon tou/ avrciere,wj avfei/len auvtou/ to. wvti,onÅ 
„…i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho” (avfei/len to aoryst 3 os. 
sing. od avfaire,w – odciąć, odejmować). 
 
b) przy określaniu związków rodzinnych  
- Si,mwn VIwa,nnou( filei/j meÈ  
„Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” 
- Mt 4, 21 Ia,kwbon to.n tou/ Zebedai,ou  
„Jakuba, syna Zebedeusza”. 
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c) Genetivus rei (dopełniacz treści) określa zawartość, treść rzeczownika nadrzędnego 
 

a) genetivus partitivus (cząstkowy) oznacza całość, której rzeczownik główny jest 
tylko częścią. Mówimy o pewnej części, której całość wyrażona jest w genetiwie. 
- Mk 2, 16 kai. oì grammatei/j tw/n Farisai,wn… 
„Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów…” 
- Mk 7, 2 tina.j tw/n maqhtw/n auvtou/… 
„…niektórzy z Jego uczniów...” 
- Mt 9, 3 kai. ivdou, tinej tw/n grammate,wn ei=pan evn e`autoi/j\ ou-toj blasfhmei/. 
„Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.” 
- Łk 19, 8 VIdou. ta. h`mi,sia, mou tw/n u`parco,ntwn di,dwmi... 
„Oto połowę mego majątku daję…” 
 

b) genetivus materiae (dopełniacz materii) określa materiał, z którego składa się 
(jest zrobiony) przedmiot wyrażony rzeczownikiem nadrzędnym; 
- Mk 2, 21 ouvdei.j evpi,blhma r̀a,kouj avgna,fou evpira,ptei evpi. ìma,tion palaio,n\ 
„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania”. 
- J 19, 39 fe,rwn mi,gma smu,rnhj kai. avlo,hj  
„…przynosząc mieszaninę mirry i aloesu...” 

 
g) genetivus explicativus (dopełniacz wyjaśniający) podaje treść pojęciową 

rzeczownika nadrzędnego, określa bliżej sposób jego rozumienia lub w sposób ogólny to, 
czym się charakteryzuje; 
- J 2, 16 mh. poiei/te to.n oi=kon tou/ patro,j mou oi=kon evmpori,ou 
„Nie róbcie z domu mego Ojca domu handlu (kupieckiego)”. 
- Mk 1, 4 khru,sswn ba,ptisma metanoi,aj eivj a;fesin a`martiw/nÅ 
„... głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (przykład ten jest dyskusyjny). 
 
d) Genetivus qualitatis (dopełniacz jakościowy) wyraża jakość rzeczownika, którego 
określa: 

a) jako określający: 
- Łk 18, 6 o` krith.j th/j avdiki,aj 
„niesprawiedliwy sędzia”. 
- Rz 6, 6 i[na katarghqh/| to. sw/ma th/j àmarti,aj... 
„…dla zniszczenia grzesznego ciała…” (katarghqh/| aor. pass. con. 3 os. l. poj. od 
katarge,w – niweczyć). 
- Łk 16, 9 poih,sate fi,louj evk tou/ mamwna/ th/j avdiki,aj 
„Pozyskujcie  (czyńcie) sobie przyjaciół niegodziwą mamoną”. 

b) jako określany (użycie emfatyczne): 
- Fil 1, 22 tou/to, moi karpo.j e;rgou( 
„…to dla mnie owocna praca…”. 
- Rz 6, 4 ou[twj kai. h`mei/j evn kaino,thti zwh/j peripath,swmenÅ 
„…abyśmy i my wkroczyli w nowe życie”; (dosł. nowość życia; kaino,thj – nowość). 
 
e) Genetivus zawartości 
- J 21, 8 to. di,ktuon tw/n ivcqu,wn – sieć z rybami. 
- J 6, 13 sunh,gagon ou=n kai. evge,misan dw,deka kofi,nouj klasma,twn evk tw/n pe,nte a;rtwn 
tw/n kriqi,nwn… 
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„Zebrali więc i napełnili dwanaście koszów ułomkami  z pięciu chlebów 
jęczmiennych…” (to. kla,sma( &atoj – odłamany kawałek; kri,qinoj( &h( &on – 
jęczmienny). 
- Dz 2, 4 kai. evplh,sqhsan pa,ntej pneu,matoj àgi,ou 
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…” (evplh,sqhsan - aor. pass. 3 os. l. mn. 
od pi,mplhmi – napełniać). 
 

3. Genetivus ablativus (łac. pochodnik; odpowiadający z reguły polskiemu 
narzędnikowi: od kogo? od czego?) występuje jako: 
a) separationis (po czasownikach oznaczających powstrzymywanie się, zaprzestanie, 
oddalanie) 
- Mt 10, 14 evktina,xate to.n koniorto.n tw/n podw/n u`mw/nÅ 
„Strząśnijcie proch z nóg waszych!” (evktina,ssw – strząsać; aor. evxeti,naxa) 
- Łk 2, 37 ouvk avfi,stato tou/ ìerou/ 
„Nie rozstawała się ze świątynią…”; (tutaj: imperf. med. 3 os l. poj. od avfi,sthmi – 
zostawiać, porzucać, opuszczać). 
 
b) genetivus originis (oznacza pochodzenie) 
- 2 Kor 3, 3 evste. evpistolh. Cristou/  
„Jesteście listem Chrystusowym”. 
- Ap 9, 11 e;cousin evpV auvtw/n basile,a to.n a;ggelon th/j avbu,ssou 
„Mają nad sobą króla - anioła czeluści”. 
 
c) genetivus comparationis (porównania) 
- J 14, 28 ò path.r mei,zwn mou, evstin 
„Ojciec większy jest ode Mnie”. 
- J 15, 20 Ouvk e;stin dou/loj mei,zwn tou/ kuri,ou auvtou/Å 
„Sługa nie jest większy od swego pana”. 
  
Aoryst sygmatyczny strona medialna od lu,w 
 

Indicativus Coniunctivus Imperativus Infinitivus Participium 
ev&lu-sa,&mhn 
ev&lu,-sw 
ev&lu,-sa&to    
ev&lu-sa,&meqa 
ev&lu-sa,&sqe  
ev&lu,-sa&nto 

lu,&s-w&mai 
lu,&s-h| 
lu,&s-h&tai    
lu&s-w,meqa 
lu,&s-h&sqe 
lu,&s-wntai 

 
lu/&sai 
lu&sa,-sqw 
 
lu,&sa-sqe 
lu&sa,-sqw&san 
 

 
lu,&sa&sqai 
 

lu&sa,-menoj 
lu&sa-me,nh 
lu&sa,-menon 
lu&sa-me,nou 
lu&sa-me,nhj 
lu,&sa-me,nou 
 

 
Aoryst mocny (tematyczny) strona medialna od lei,pw 
 

Indicativus Coniunctivus Imperativus Infinivivus Participium 
ev&lip&o,&mhn 
ev&li,p&ou 
ev&li,p&e&to 
ev&lip&o,&meqa 
ev&li,p&e&sqe  
ev&li,p&o&nto 

li,p&w&mai 
li,p&h| 
li,p&h&tai   
lip&w,&meqa 
li,p&h&sqe  
li,p&w&ntai 

 
lip&ou/ 
lip&e,-sqw 
 
li,p&e&sqe 
lip&e,&sqw&san 

 
lip&e,&sqai 
 

lip&o,menoj 
lip&ome,nh 
lip&o,menon 
 

© Wiesław Jonczyk, Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu, Warszawa, 2010



o. Wiesław Jonczyk SJ, Wprowadzenie do języka greckiego NT 
 

66 
 

Inne formy nieregularne czasowników: 
 
teraźniejszy przyszły aoryst perfekt znaczenie 
&aìre,w 
aìre,omai 

&e`lw/ 
aìrh,somai 
aìreqh,somai 

&ei-lon 
eìlo,mhn 
&h|`re,qhn 

&h|[rhmai biorę, wybieram 
tematy: ai`rh&( ai`re&( 
evl& 

ai;rw  avrw/ h=ra 
h;rqhn 

h=rka 
h=rmai 

podnoszę 

avpokri,nomai  avpekrina,mhn 
avpekri,qhn 

 odpowiadam 

a;rcw a;rxomai hvrxa,mhn  jestem pierwszy 
ba,ptw ba,yw e;baya be,bammai zanurzam 
de,comai de,xomai evdexa,mhn 

evde,cqhn 
de,degmai przyjmuję 

de,omai  evdeh,qhn  proszę 
evgei,rw evgerw/ h;geira 

hvge,rqhn 
evghge,rmai wstaję 

evrga,zomai  hvrgasa,mhn 
eivrgasa,mhn 
&ei;rgasqhn 

ei;rgasmai robię 

evsqi,w( e;sqw fa,gomai e;fagon  jem 
eu;comai eu;xomai eu;xamhn hu=gmai modlę się 
h`ge,omai  h`ghsa,mhn h[ghmai przewodzę 
iva,omai iva,somai ivasa,mhn 

iva,qhn 
i;amai uzdrawiam 

mimnh|,skw 
mimnh|,skomai 

&mnh,sw 
mnhsqh,somai 

&e;mnhsa 
evmnh,sqhn 

 
me,mnhmai 

przypominam, 

me,nw menw/ e;meina meme,nhka pozostaję 
pi,mplhmi  e;plhsa 

evplh,sqhn 
pe,plhsmai napełniam 

pipra,skw  evpra,qhn pe,praka 
pe,pramai 

sprzedaję 

poreu,omai poreu,somai evporeu,qhn pepo,reumai idę 
kta,omai  evkthsa,mhn  nabywam 
fe,rw oi;sw h;negka 

hvne,cqhn 
 niosę 

cra,omai 
$crw/mai% 

crh,somai evcrhsa,mhn ke,crhmai używam 

 
Słówka: 
 

a;gnafoj( &on – nieściągnięty, nowy 
h` avlo,h( &h/j – aloes 
avpei,rastoj( &on – nie podlegający próbie 
avrke,w  – wystarczyć 
o` avrciereu,j( &e,wj  – arcykapłan 
to. avssa,rion( &ou – as, moneta 1/16 denara 
avfaire,w  – odciąć, odejmować 

h` kaino,thj( &htoj – nowość 
katarge,,w – czynić bezużytecznym 
h` kefalh,( &h/j – głowa 
to. koniorto,j( &ou/ – proch, kurz, 
pył 
to. mu,ron( &ou – wonny olejek 
pata,ttw – uderzać 
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ba,ptw – zanurzać, maczać 
gemi,zw – napełniać 
evktina,ssw – strzącać 
ov evniauto,j( &ou/  – rok 
to. evpi,blhma( &toj – łata 
evpipra,ttw – przyszywać 
h[misuj( &eia( &u* &ouj( &ei,aj( &ouj – 
połowa, ale r. nijaki l. mn.: ta. h`mi,sia 
to. mi,gma( &atoj – mieszanina 
ptwco,j( &h,( &on – ubogi 

pwle,w – sprzedawać 
to. r̀a,koj( &ouj – kawałek szmaty 
h` smu,rna( &h/j – mirra 
to. strouqi,on( &ou – wróbel 
suna,gw – zbierać gromadzić 
tapeino,,w – zniżać, upokarzać 
h` u`dri,a( &aj – dzban, stągiew 
to. u[dwr( u[datoj – woda 
u`ph,kooj( &on – posłuszny, uległy 
to. wvti,on( &ou – ucho 
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Lekcja 16 
Dativus w języku greckim. Stopniowanie i odmiana przymiotników 

i przysłówków.  
 

Dativus, odpowiednik polskiego celownika, występuje w zdaniu jako: 
1. Dativus właściwy – odpowiada na pytania: komu? czemu? 
2. Dativus instrumentalis – pełni funkcję narzędnika. 
3. Dativus-locativus – pełni funkcję miejscownika. 
 

1. Dativus właściwy występuje jako przedmiot dalszy (dopełnienie dalsze) 
oznaczający osobę lub rzecz, w której interesie czynność się odbywa. Jako dopełnienie, 
łączy się z czasownikami takimi jak (komu?, czemu?): rozkazywać, służyć, ogłaszać, 
otwierać, być posłuszmym, pokazywać, pomagać, towarzyszyć, modlę się, gniewam się, 
itp. Poza tym może wystąpić jako: 

a) dativus commodi lub incomodi (korzyści lub niekorzyści) - oznaczający osobę 
lub rzecz na której korzyść lub szkodę coś się dzieje: 
- Mt 23, 31 w[ste marturei/te e`autoi/j o[ti – „Przez to sami przyznajecie przeciwko sobie, 
że…” 
- 1 Kor 6, 13 ta. brw,mata th/| koili,a| kai. h` koili,a toi/j brw,masin... to. de. sw/ma ouv th/| 
pornei,a| avlla. tw/| kuri,w| – „Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu (...) ciało nie jest 
dla rozpusty, lecz dla Pana”. 

b) dativus possesoris (posiadacza) 
- Mt 18, 12  eva.n ge,nhtai, tini avnqrw,pw| e`kato.n pro,bata – „Jeśli kto posiada sto owiec...” 
- J 1, 6 o;noma auvtw/| VIwa,nnhj – miał na imię Jan. 

c) dativus przeznaczenia 
- Mt 21, 5 o` basileu,j sou e;rcetai, soi – „Król twój przychodzi do Ciebie”. 
- Łk 7, 12 ẁj de. h;ggisen th/| pu,lh| th/j po,lewj – „Gdy zbliżył się (od evggi,zw) do bramy 
miejskiej…” 

d) dativus ethicus – aby wyrazić zaangażowanie emocjonalne, że słuchający lub 
mówiący żywo jest zaangażowany w narrację; wyraża uczucia i osobiste zaangażowanie 
mówiącego: 
- Fil 1, 21 evmoi. ga.r to. zh/n Cristo.j – „Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus”. 

e) dativus predicativus (orzekający) 
- Dz 16, 21  h`mi/n $)))% ~Rwmai,oij ou=sin – „nam, (...) którzy jesteśmy Rzymianami…” 
- Dz 24, 24 o` Fh/lix su.n Drousi,llh| th/| ivdi,a| gunaiki. ou;sh| VIoudai,a| – „Feliks ze swoją 
żoną Druzyllą, która była Żydówką”. 

f) dativus dopowiedzenia 
- Mt 27, 2 pare,dwkan Pila,tw| tw/| h`gemo,ni – „wydali w ręce Piłata namiestnika”. 
- Dz 24, 24 o` Fh/lix su.n Drousi,llh| th/| ivdi,a| guniaki, – „Feliks z Druzyllą, swoją 
żoną…”. 
 

2. Dativus jako narzędnik (instrumentalis) 
a) dativus relationis (pod względem, co do) 

- Mt 5, 3 oi ̀ptwcoi. tw/| pneu,mati – „ubodzy duchem”; 
- Mt 5, 8 oi ̀kaqaroi. th/| kardi,a| – „czyści sercem”  
- Dz 14, 8 tij avnh.r avdu,natoj evn Lu,stroij toi/j posi.n evka,qhto – „W Listrze mieszkał 
pewien człowiek o bezwładnych nogach”. 

b) dativus sociativus (towarzysza) – wyraża osobę lub rzecz towarzyszącą 
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- J 4, 9 ouv ga.r sugcrw/ntai VIoudai/oi Samari,taijÅ – „Żydzi bowiem nie utrzymują relacji 
z Samarytanami”. 
- Mk 2, 15 polloi. telw/nai kai. a`martwloi. sunane,keinto tw/| VIhsou/ kai. toi/j maqhtai/j 
auvtou/\ – 
„Wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami”. 
- Dz 9, 7 oi ̀ de. a;ndrej oi ̀ sunodeu,ontej auvtw/| – „Ludzie, którzy mu towarzyszyli 
w drodze...” 

c) dativus sposobu (jak?) 
- J 7, 13 ouvdei.j me,ntoi parrhsi,a| evla,lei peri. auvtou/ dia. to.n fo,bon tw/n VIoudai,wnÅ – 
„Nikt jednak nie rozmawiał o Nim jawnie z obawy przed Żydami”. 
- J 7, 26 i;de parrhsi,a| lalei/ kai. ouvde.n auvtw/| le,gousin – „Oto jawnie przemawia i nic 
Mu nie mówią”. 
- Fil 1, 18 panti. tro,pw|( ei;te profa,sei ei;te avlhqei,a| – „Czy to obłudnie, czy naprawdę, 
na wszelki sposób…” 

d ) dativus narzędzia (przy użyciu czego?) 
- J 11, 2 evkma,xasa tou.j po,daj auvtou/ tai/j qrixi.n auvth/j – „…wytarłszy nogi jego swoimi 
włosami…”. 
- Dz 12, 2 avnei/len de. VIa,kwbon to.n avdelfo.n VIwa,nnou macai,rh| – „Zabił Jakuba, brata 
Jana, mieczem” (avnei/len to aor. akt. 3 os. l. poj. od avnaire,w – usuwać, zabić). 
- Mt 8, 16 evxe,balen ta. pneu,mata lo,gw| – „On wypędził złe duchy słowem” (evxe,balen to 
aor. akt. 3 os. l. poj. od evkballw – wyrzycać, wypędzać). 

e) dativus przyczyny 
- Gal 6, 12 mo,non i[na tw/| staurw/| tou/ Cristou/ mh. diw,kwntai – „…tylko, aby nie być 
prześladowanym z powodu krzyża Chrystusowego”. 
- Rz 4, 20 ouv diekri,qh th/| avpisti,a| avllV evnedunamw,qh th/| pi,stei – „…nie wahał się 
z powodu niedowierzania, lecz stał się silny przez wiarę” (diekri,qh to aor. pass. 3 os. l. 
poj. od diakri,nw – wahać się; evnedunamw,qh to aor. pass. 3 os. l. poj. od evndynamo,w – stać 
się silnym). 

f) dativus pokrewny w formie lub znaczeniu z czasownikiem – wzmacnia 
znaczenie czasownika: 
- Łk 22, 15 evpiqumi,a| evpequ,mhsa – „gorąco pragnąłem” 
- J 3, 29 avkou,wn auvtou/ cara/| cai,rei – „ten kto go słyszy, doznaje najwyższej radości...” 

g) dativus materii (czym?) 
- J 11, 2 h=n de. Maria.m h̀ avlei,yasa to.n ku,rion mu,rw| – „Była zaś Maryja tą, która 
namaściła Pana pachnącym olejkiem”.  
- 2 Kor 3, 3 evste. evpistolh. evggegramme,nh ouv me,lani avlla. pneu,mati qeou/ zw/ntoj – 
„Jesteście listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego” (evggegramme,nh 
– part. perf. pass. od evggra,fw – zapisać). 
 

Ad. 3. Dativus jako miejscownik: 
a) jako odpowiedź na pytanie: kiedy? 
a) gdy wyraz w dativie występuje bez przyimka wskazuje pojedynczy moment lub 

dokładny czy konkretny czas, wówczas też jest to czasem dodatkowo podkreślone 
przydawką: 
- Łk 12, 20 a;frwn( tau,th| th/| nukti. th.n yuch,n sou avpaitou/sin avpo. sou/\ – „Głupcze, tej 
nocy zażądają twojej duszy od ciebie”. 
- Mt 24, 20 proseu,cesqe de. i[na mh. ge,nhtai h` fugh. u`mw/n ceimw/noj mhde. sabba,tw| – 
„Módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat”. 
- Łk 9, 22 kai. th/| tri,th| h`me,ra| evgerqh/nai – „… a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 
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- Mk 1, 22 kai. euvqu.j toi/j sa,bbasin eivselqw.n eivj th.n sunagwgh.n evdi,dasken – „Zaraz 
w szabat wszedł do synagogi i nauczał”. 

b) gdy wyraz w dativie występuje z przyimkiem może wskazywać zarówno na 
moment, jak również na pewną przestrzeń czasową, w obrębie której czynność się 
odbywa, (bardziej porę, niż punkt w czasie): 
- J 11, 9 -10 eva,n tij peripath/| evn th/| h`me,ra|( ouv prosko,ptei (...)  eva.n de, tij peripath/| evn 
th/| nukti,( prosko,ptei  – „Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się (...) Jeżeli jednak ktoś 
chodzi w nocy, potknie się”. 
- Mt 13, 1  VEn th/| h`me,ra| evkei,nh| evxelqw.n o` VIhsou/j th/j oivki,aj evka,qhto para. th.n 
qa,lassan\ – „Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem”.  
- J 3, 1  VEn de. tai/j h`me,raij evkei,naij paragi,netai VIwa,nnhj o` baptisth.j – „W owym 
czasie wystąpił Jan Chrzciciel”. 
- Łk 14, 5 evn h`me,ra| tou/ sabba,tou – „w dzień szabatu”.  
- Mt 10, 15 evn h`me,ra| kri,sewj – „w dzień sądu”. 

b) jako odpowiedź na pytanie: gdzie? razem z przyimkiem evn: 
- Mt 13, 19  evn th/| kardi,a| auvtou/ – w jego sercu. 
- J, 1, 5 evn th/| skoti,a| – w ciemności. 
- Mt 10, 23  evn th/| po,lei tau,th| – w tym mieście. 
 
Stopniowanie przymiotników: 
 Stopień wyższy (comparativus) przymiotników regularnych tworzy się przez 
dodanie do tematu przymotnika rodz. męskiego końcówek -teroj,-te,ra, -teron, a stopień 
najwyższy (superlativus) przez dodanie -tatoj, -ta,th, -taton. 
 

st
op

ni
ow

an
ie

   
   

re
gu

la
rn

e 

Positivus Comparativus Superlativus Znaczenie 
di,kaioj( &a( &on dikaio,teroj( &a( &on dikaio,tatoj( &h( &on sprawiedliwy 
ponhro,j( &a( 
&on 

ponhro,teroj( &a( &on ponhro,tatoj( &h( &on zły 

kaino,j( &h,( &o,n kaino,teroj( &a( &on kaino,tatoj( &h( &on nowy, 
nieużywany 

mwro,j( &a,( &o,n  mwro,teroj( &a( &on mwro,tatoj( &h( &on głupi 
ne,oj( &a( &on new,teroj( &a( &on new,tatoj( &h( &on nowy, młody 
sofo,j( &h,( &o,n sofw,teroj( &a( &on sofw,tatoj( &h( &on mądry 
a;frwn( on avfronesteroj( &a( &on avfrone,statoj( &h( &on nierozważny 
ti,mioj( &a( &on timiw,teroj( &a( &on timiw,tatoj( &h( &on szanowany, 

cenny 
gluku,j( &eia (&u, gluku,teroj( &a( &on gluku,tatoj( &h( &on słodki 
avkribh,j( &e,j avkribe,steroj( &a( &on avkribe,statoj( &h( &on dokładny 

 
Stopniowanie wybranych przymiotników nieregularnych 

st
op

ni
ow

an
ie

  n
ie

re
g.

 Positivus Comparativus Superlativus Znaczenie 
kalo,j( &h,( &o,n  kalli,wn( ka,llion ka,llistoj( &h( &on piękny, dobry 
me,gaj( mega,lh( me,ga mei,zwn( mei/zon me,gistoj( &h( &on wielki 
polu,j( &h,( &u, plei,wn( plei/on 

        $ple,on% 
plei/stoj( &h( &on liczny 

tacu,j( &ei/a (&u,  taci,wn( ta,cion 
qa,ttwn( qa/tton 

ta,cistoj( &h( &on szybki 

h`du,j( &ei/a (&u,  h`di,wn( h[dion h[distoj( &h( &on przyjemny 
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avgaqo,j( &h,( &o,n krei,sswn( krei/sson 
belti,wn( be,ltion 
avmei,nwn( a;meinon 

kra,tistoj( &h( &on 
be,ltistoj( &h( &on 
a;ristoj 

dobry (silny) 
dobry (moralnie) 
dobry (dzielny) 

kako,j( &h,( &o,n cei,rwn( cei/on 
h[sswn( h-sson 

cei,ristoj 
h[kista 

zły, lichy, słaby 
zły 

mikro,j( &a,( &o,n 
$ovli,goj% 

mikro,teroj( &a( &on 
evla,sswn( e;lasson 

mikro,tatoj( &h( &on 
evla,cistoj( &h( &on 
ovli,gistoj 

mały 
(nieliczny) 

 
Ćwiczenia: 
1. dia. tou/to mh. gi,nesqe a;fronej( avlla. suni,ete ti, to. qe,lhma tou/ kuri,ou (Ef 5, 17). 
2. VIoudai,ouj ouvde.n hvdi,khsa w`j kai. su. ka,llion evpiginw,skeij (Dz 25, 10). 
3. o` de. mikro,teroj evn th/| basilei,a| tou/ qeou/ mei,zwn auvtou/ evstin  (Łk 7, 28). 
4. o` ga.r mikro,teroj evn pa/sin u`mi/n u`pa,rcwn ou-to,j evstin me,gaj (Łk 9, 48). 
5. aivnei/te tw/| qew/| h`mw/n pa,ntej oi ̀dou/loi auvtou/ Îkai.Ð oi ̀fobou,menoi auvto,n( oi` mikroi. 
kai. oi` mega,loi (Ap 19, 5). 
6. kai. evlqo,ntej oì prw/toi evno,misan o[ti plei/on lh,myontai\ kai. e;labon Îto.Ð avna. 
dhna,rion kai. auvtoi, (Mt 20, 10). 
7. Tekni,a( mh. avgapw/men lo,gw| mhde. th/| glw,ssh| avlla. evn e;rgw| kai. avlhqei,a| (1 J 3, 18). 
 
Słówka: 
avdike,w – czynić niesprawiedliwość 
szkodzić 
aivne,w – wielbić 
avnaire,w – (aor.: avnei/lon) usuwać, zabić 
avpaite,w – żądać z powrotem 
a;frwn( &on – głupi 
diakri,nw – (aor. pass.: diekri,qhn) wahać 
się 
evkma,ssw –  wycierać 
evkba,llw – (aor.: evxe,balon) wyrzucać, 
wypędzać 
evggra,fw – zapisać 
evndunamo,w – (aor. pass: evnedunamw,qhn) 
wzmacniać, stać się silnym 

evpiqume,w – pragnąć, pożądać 
h` ma,caira( &hj – miecz 
to. me,lan &anoj – atrament 
me,ntoi – jakkolwiek 
nomi,zw – myśleć, przypuszczać 
h` parrhsi,a( &aj – otwartość, jawność 
h` profa,sij( &ewj – pretekst 
to. sa,baton( &ou – szabat 
sunanakei,mai – siedzieć za stołem 
suni,hmi – rozumieć 
sunodeu,w – podróżować razem 
o` telw,nhj( &ou – poborca podatkowy 
u`pa,rcw – być, istnieć 
h` cara, &a/j – radość 

 
Odmiana przymiotników o dwóch zakończeniach (tematy na &wn& i &es&): 

 
 a;frwn – nierozważny 

temat: a;fron 
 l. poj. l. mn. 
    m. ż. n. m. ż. n. 
N a;frwn a;fron a;fronej a;frona 
G a;fronoj avfro,nwn 
D a;froni a;frosin 
A a;frona a;fron a;fronaj a;frona 
V a;fron a;fronej a;frona 
 

 avlhqh,j – prawdziwy 
temat:  avlhqes& 

 l. poj. l. mn. 
    m. ż. n. m. ż. n. 
N avlhqh,j avlhqe,j avlhqei/j avlhqh/ 
G avlhqou/j avlhqw/n 
D avlhqei/ avlhqe,sin 
A avlhqh/ avlhqe,j avlhqei/j avlhqh/ 
V avlhqe,j avlhqei/j avlhqh/ 
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Podobnie odmieniają się:  
 
avmaqh,j( &e,j – nieuczony 
avneleh,mwn( &on – nielitościwy 
avsqhnh,j( &e,j – chory, niemocny 
avsebh,j( &e,j – bezbożny 
avsfalh,j( &e,j – niezawodny 
euvgenh,j( &e,j – szlachetnie urodzony 
sw,frwn( &on – roztropny, rozważny 

euvsebh,j( &e,j – pobożny 
monogenh,j( &e,j – jednorodzony 
plh,rhj( &ej – pełny 
u`gih,j( &e,j – zdrowy 
yeudh,j( &e,j – kłamliwy 
evpisth,mwn( &on – rozumny, biegły 
oivkti,rmwn( &on – litościwy, miłosierny 

 
W tematach zakończonych na &es& sigma, która po dodaniu końcówki znajduje się 

między samogłoskami, zanika a samogłoski ulegają ściągnięciu (avlhqes&oj = avlhqou/j). 
Podobnie odmienia się rzeczownik to. ge,noj( &ouj – ród; to. ske,loj( &ouj – noga, goleń. 

 
 to. ge,noj( &ouj – ród; temat: genej 
 l. poj. l. mn. 
Nom. Acc. (Voc). 
G 
D 

to.  $w=% ge,noj 
tou/     ge,nouj 
tw|/      ge,nei 

ta.  $w=% ge,nh 
tw/n     ge,nw/n 
toi/j     ge,nesi$n% 

 
A także inne rzeczowniki o tematach kończących się na &os&  i &as& jak: 
 

 kre,aj – mięso; temat: kreas& aivdw,j – wstyd; temat: aivdos& 
 l. poj.  l. mn.  l. poj. tylko 
N. Acc.V. 
Gen. 
Dat. 

to.  $w=% kre,aj 
tou/ kre,wj $kre,atoj% 
tw|/  kre,a|  $kre,ati% 

ta. $w=% kre,a 
tw/n krew/n 
toi/j kre,asi$n% 

Nom. 
Gen. 
Dat 
Acc. 

h` aivdw,j 
th/j aivdou/j 
th/| aivdoi/ 
th.n aivdw/ 

 
Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym o końcówkach &wn( &on i podobnie &iwn( &ion: 
 

 mei,zwn – większy 
 l. poj. l. mn. 
 m. ż. n. m. ż. n. 

N mei,zwn mei/zon mei,zonej 
$mei,zouj% 

mei,zona 
$mei,zw% 

G mei,zonoj mei,zonwn 
D mei,zoni mei,zosin 
A mei,zona 

$mei,zw% 
mei/zon mei,zonaj 

$mei,zouj% 
mei,zona 
$mei,zw% 

V mei/zon mei,zonej mei,zona 
 

Dwa zakończenia czyli jedno wspólne dla rodzaju męskiego i żeńskiego, a drugie 
dla rodzaju nijakiego, mają również przymiotniki, które odmieniają się według II 
deklinacji: 

aivw,nioj( &on – wieczny 
avka,qartoj( &on – nieczysty 
a`martwlo,j( &o,n – grzeszny 

a;nomoj( &on – bezprawny 
a;pistoj( &on – niewierzący, 
a;fonoj( &on – niemy, milczący 
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Odmiana przymiotników o trzech zakończeniach, w których temat kończy się na 

&n& lub &u& : 
me,laj( &aina( &an – czarny 

 l. poj. l. mn. 
 m. ż. n. m. ż. n. 

N. i V. 
G. 
D. 
A. 

me,laj 
me,lanoj 
me,lani 
me,laj 

me,laina 
melai,nhj 
melai,nh| 
me,lainan 

me,lan 
me,lanoj 
me,lani 
me,lan 

me,lanej 
mela,nwn 
me,lasi$n% 
me,lanaj 

me,lainai 
melainw/n 
melainaij 
melai,naj 

me,lana 
mela,nwn 
me,lasi$n% 
me,lana 

 
baqu,j( &ei/a( &u, – głęboki 

 l. poj. l. mn. 
 m. ż. n. m. ż. n. 

N. 
G. 
D. 
A. 
V. 

baqu,j 
baqe,wj $&oj% 
baqei/ 
baqu,n 
baqu, 

baqei/a 
baqei,aj 
baqei,a| 
baqei/an 
baqei,a 

baqu, 
baqe,wj $&e,oj% 
baqei/ 
baqu, 
baqu, 

baqei/j 
baqe,wn 
baqe,si$n% 
baqei/j 
baqei/j 

baqei/ai 
baqeiw/n 
baqei,aij 
baqei,aj 
baqei/ai 

baqe,a 
baqe,wn 
baqe,si$n% 
baqe,a 
baqe,a 

Końcówka &eoj jak w baqe,oj występuje w grece klasycznej i LXX. 
Podobnie odmieniają się: 

baru,j( &ei/a( &u, – ciężki 
bracu,j( &ei/a( &u, – krótki 
gluku,j( &ei/a( &u, – słodki 

qh/luj( &eia( &u – żeński 
platu,j( &ei/a( &u, – szeroki 
ovxu,j( &ei/a( &u, – ostry, szybki 

 
Stopniowanie wybranych przysłówków: 

positivus comparativus superlativus znaczenie  
avkribw/j avkribe,steron avkribe,stata dokładnie 
a;nw avnw,teron - wysoko 
dikai,wj dikaio,teron dikaio,tata sprawiedliwie 
eu= be,ltion 

krei/sson 
- dobrze 

evggu,j evggu,teron (Rz 13, 11) - blisko 
h`de,wj h[dion h[dista chętnie 
kalw/j ka,llion - dobrze 
ma,la ma/llon ma,lista bardzo 
perissw/j perissote,rwj  bardzo mocno, 

niezmiernie 
po,rrw porrw,teron  daleko 
sofw/j sofw,teron sofw,tata mądrze 
tace,wj $tacu,% qa/tton $ta,cion% ta,cista szybko 

 
W grece często jako przysłówek jest użyta forma acc. sing. neutr. przymiotnika. 

Przymiotnik w stopniu wyższym w acc. sing. neutr. staje się stopniem wyższym 
przysłówka, a stopień najwyższy w acc. sing. neutr. przymiotnika jest jednocześnie 
stopniem najwyższym przysłówka.  
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Lekcja 17  
Koniugacja II – czasowniki zakończone na &mi  

 
Klasa I – czasowniki, które tworzą temat  w czasie teraźniejszym przez 

reduplikację tematu słownego. 
Formy zaznaczone kursywą to formy spotykane w grece klasycznej, inne 

pojawiające się obok to formy alternatywne. Optativus w Septuagincie i Nowym 
Testamencie pojawia się rzadko.  
 

Czas teraźniejszy – strona czynna 
  di,dwmi daję 

temat: dw&( do& 
ti,qhmi kładę 
temat: qh&( qe& 

i[sthmi 
stawiam 
temat: sth&( 
sta& 

i[hmi posyłam 
temat: h̀&( e`& 

In
di

ca
tiv

us
 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

di,dwmi 
di,dwj    $didoi/j% 
di,dwsi$n% $didoi/% 
di,domen 
di,dote 
dido,asi$n% 

ti,qhmi 
ti,qhj 
ti,qhsi$n% 
ti,qemen 
ti,qete 
tiqe,asi$n% 

i[sthmi 
i[sthj 
i[sthsi$n% 
i[stamen 
i[state 
i`sta/si$n% 

i[hmi 
i[hj 
i[hsi$n% 
i[emen 
i[ete 
i`a/si$n% 

C
on

iu
nc

tiv
us

 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

didw/ 
didw|/j 
didw|/ 
didw/men 
didw/te 
didw/si$n% 

tiqw/ 
tiqh|/j 
tiqh/| 
tiqw/men 
tiqh/te 
tiqw/si$n% 

i`stw/ 
i`sth|/j 
i`sth/| 
i`stw/men 
i`sth/te 
is̀tw/si$n% 

i`w/ 
i`h|/j 
i`h/| 
i`w/men 
ih̀/te 
iẁ/si$n% 

O
pt

at
iv

us
 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

didoi,hn 
didoi,hj 
didoi,h 
didoi/men 
didoi/te 
didoi/en 

tiqei,hn 
tiqei,hj 
tiqei,h 
tiqei/men 
tiqei/te 
tiqei/en 

i`stai,hn 
i`stai,hj 
ìstai,h 
ìstai/men 
ìstai/te 
ìstai/en 

i`ei,hn 
i`ei,hj 
ìei,h 
ìei/men 
ìei/te 
ìei/en 

Im
pe

ra
tiv

us
 

2 s. 
3 
 
2 pl. 
3 

di,dou 
dido,tw 
 
di,dote 
dido,twsan 
dido,ntwn  

ti,qei 
tiqe,tw 
 
ti,qete 
tiqe,twsan 
tiqe,ntwn 

i[sth 
is̀ta,tw 
 
i[state 
is̀ta,twsan 
i`sta,ntwn 

i[ei 
i`e,tw 
 
i[ete 
i`e,twsan 
i`e,ntwn 

Pa
rti

ci
pi

um
 

N. m. 
N. ż. 
N. n. 
G. m. 
G. ż. 
G. n. 

didou,j 
didou/sa 
dido,n 
dido,ntoj 
didou,shj 
dido,ntoj 

tiqei,j 
tiqei/sa 
tiqe,n 
tiqe,ntoj 
tiqei,shj 
tiqe,ntoj 

is̀ta,j 
is̀ta/sa 
is̀ta,n 
is̀ta,ntoj 
is̀ta,shj 
is̀ta,ntoj 

i`ei,j 
i`ei,sa 
i`e,n 
i`e,ntoj 
i`ei,shj 
i`e,ntoj 

Infinitivus dido,nai tiqe,nai is̀ta,nai i`e,nai 
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Im
pe

rf
ec

tu
m

 
1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

evdi,doun 
evdi,douj 
evdi,dou 
evdi,domen 
evdi,dote 
evdi,doun* evdi,dosan 

evti,qhn 
evti,qeij* &qhj 
evti,qei 
evti,qemen 
evti,qete 
evti,qoun* &qesan 

i[sthn 
i[sthj 
i[sth 
i[stamen 
i[state 
i[stasan 

i[on 
i[ej 
i[e$n% 
i[omen 
i[ete 
i[on 

i[ein 
i[eij 
i[ei 
i[emen 
i[ete 
i[esan 

      
Czas teraźniejszy – strona zwrotna i bierna 

  di,dwmi daję 
temat: dw&( do& 

ti,qhmi kładę 
temat: qh&( qe& 

i[sthmi stawiam 
temat: sth&( sta& 

i[hmi posyłam 
temat: h̀&( e`& 

In
di

ca
tiv

us
 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

di,domai 
di,dosai 
di,dotai 
dido,meqa 
di,dosqe 
di,dontai 

ti,qemai 
ti,qesai 
ti,qetai 
tiqe,meqa 
ti,qesqe 
ti,qentai 

i[stamai 
i[stasai 
i[statai 
is̀ta,meqa 
i[stasqe 
i[stantai 

i[emai 
i[esai 
i[etai 
iè,meqa 
i[esqe 
i[entai 

C
on

iu
nc

tiv
us

 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

didw/mai 
didw|/ 
didw/tai 
didw,meqa 
didw/sqe 
didw/ntai 

tiqw/mai 
tiqh|/ 
tiqh/tai 
tiqw,meqa 
tiqh/sqe 
tiqw/ntai 

i`stw/mai 
i`sth|/ 
i`sth/|tai 
is̀tw,meqa 
i`sth/sqe 
is̀tw/ntai 

i`w/mai 
i`h|/ 
i`h/tai 
i`w,meqa 
i`h/sqe 
iẁ/ntai 

O
pt

at
iv

us
 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

didoi,mhn 
didoi/o 
didoi/to 
didoi,meqa 
didoi/sqe 
didoi/nto 

tiqei,mhn 
tiqei/o 
tiqei/to 
tiqei,meqa 
tiqei/sqe 
tiqei/nto 

i`stai,mhn 
i`stai/o 
ìstai/to 
ìstai,meqa 
ìstai/sqe 
ìstai/nto 

ìei,mhn 
ìei/o 
i`ei/to 
ìei,mqa 
ìei/sqe 
ìei/nto 

Im
pe

ra
tiv

us
 

2 s. 
3 
 
2 pl. 
3 

di,doso 
dido,sqw 
 
di,dosqe 
dido,sqwsan 
dido,sqwn – forma 
klasyczna 

ti,qeso 
tiqe,sqw 
 
ti,qesqe 
tiqe,sqwsan 
tiqe,sqwn 
 

i[staso 
is̀ta,sqw 
 
i[stasqe 
is̀ta,sqwsan 
i`sta,sqwn 
 

i[eso 
i`e,sqw 
 
i[esqe 
i`e,sqwsan 
i`e,sqwn 
 

Pa
rti

ci
pi

um
  

N. m. 
N. ż. 
N. n. 
 

 
dido,menoj 
didome,nh 
dido,menon 
 

 
tiqe,menoj 
tiqeme,nh 
tiqe,menon 
 

 
is̀ta,menoj 
is̀tame,nh 
is̀ta,menon 
 

 
i`e,menoj 
i`eme,nh 
i`e,menon 
 

Infinitivus di,dosqai ti,qesqai i[stasqai i[esqai 
     

Im
pe

rf
ec

tu
m

 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

evdido,mhn 
evdi,doso 
evdi,doto 
evdido,meqa 
evdi,dosqe 
evdi,donto 

evtiqe,mhn 
evti,qeso 
evti,qeto 
evtiqe,meqa 
evti,qesqe 
evti,qento 

i[sthn 
i[sthj 
i[sth 
i[stamen 
i[state 
i[stasan 

i`e,mhn 
i[eso 
i[eto 
i`e,meqa 
i[esqe 
i[ento 
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Aoryst – strona czynna 
  di,dwmi daję 

temat: dw&( do& 
aoryst z cechą &k& 

ti,qhmi kładę 
temat: qh&( qe& 
aoryst z cechą &k& 

i[sthmi 
stawiam 
(jako 
nieprzechodni) 
temat: sth&( 
sta& 

i[hmi posyłam 
temat: h̀&( e`& 
aoryst z cechą &k& 

In
di

ca
tiv

us
 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

e;dwka 
e;dwkaj 
e;dwke$n% 
evdw,kamen e;domen 
evdw,kate   e;dote 
e;dwkan    e;dosan 

e;qhka 
e;qhkaj 
e;qhke$n% 
evqh,kamen  e;qemen 
evqh,kate   e;qete 
e;qhkan    e;qesan 

e;sthn 
e;sthj 
e;sth 
e;sthmen 
e;sthte 
e;sthsan 

h-ka 
h-kaj 
h-ke$n% 
h[kamen   ei-men 
h[kate    ei-te 
h[kan     ei-san 

C
on

iu
nc

tiv
us

 

1 s. 
2 
3 
1 p. 
2 
3 

dw/ 
dw|/j 
dw|/* doi/* dwh|* dw,sh| 

dw/men 
dw/te 
dw/si$n% 

qw/ 
qh|/j 
qh/| 
qw/men 
qh/te 
qw/si$n% 

stw/ 
sth|/j 
sth/| 
stw/men 
sth/te 
stw/si$n% 

w- 
h|-j 
h-| 
w-men 
h-te 
w-si$n% 

O
pt

at
iv

us
 1 s. 

2 
3 
itd. 

doi,hn 
doi,hj     dw|hj 
doi,h      dw|h 
 

qei,hn 
qei,hj 
qei,h     $Hi 29, 2% 
 

stai,hn 
stai,hj 
stai,h 
 

ei[hn 
ei[hj 
ei[h 
 

Im
pe

ra
tiv

us
 

2 s. 
3 
 
2 pl. 
3 

do,j 
do,tw 
 
do,te 
do,twsan 
do,ntwn  

qe,j 
qe,tw 
 
qe,te 
qe,twsan 
qe,ntwn 

sth/qi 
sth,tw 
 
sth,te 
sth,twsan 
sta,ntwn 

e[j 
e[tw 
 
e[te 
e[twsan 
e[ntwn 

Pa
rti

ci
pi

um
 

N. m. 
N. ż. 
N. n. 
G. m. 
G. ż. 
G. n. 

dou,j 
dou/sa 
do,n 
do,ntoj 
dou,shj 
do,ntoj 

qei,j 
qei/sa 
qe,n 
qe,ntoj 
qei,shj 
qe,ntoj 

sta,j 
sta/sa 
sta,n 
sta,ntoj 
sta,shj 
sta,ntoj 

ei[j 
ei-sa 
e[n 
e[ntoj 
ei[shj 
e[ntoj 

Infinitivus dou/nai qei/nai sth/nai ei-nai 
 
  Aoryst – strona medialna 
  di,dwmi daję 

temat: dw&( do& 
ti,qhmi kładę 
temat: qh&( qe& 

i[hmi posyłam 
temat: h̀&( e`& 

In
di

ca
tiv

us
 

1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

evdo,mhn 
e;dou 
e;doto 
evdo,meqa 
e;dosqe 
e;donto 

evqe,mhn 
e;qou 
e;qeto 
evqe,meqa 
e;qesqe 
e;qento 

ei[mhn 
ei-so 
ei-to 
ei[meqa 
ei-sqe 
ei-ntai 
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C
on

iu
nc

tiv
us

 
1 s. 
2 
3 
1 pl. 
2 
3 

dw/mai 
dw|/ 
dw/tai 
dw,meqa 
dw/sqe 
dw/ntai 

qw/mai 
qh|/ 
qh/tai 
qw,meqa 
qh/sqe 
qw/ntai 

w-mai 
h-| 
h-tai 
w[meqa 
h-sqe 
w-ntai 

O
pt

at
iv

. 1 sing. 
2 
3 
itd. 

doi,mhn 
doi/o 
doi/to 

qei,mhn 
qei/o 
qei/to 

ei[mhn 
ei-o 
ei-to 

Im
pe

ra
tiv

us
 

2 s. 
3 
 
2 pl. 
3 

dou/ 
do,sqw 
 
do,sqe 
do,sqwsan 
do,sqwn  

qou/ 
qe,sqw 
 
qe,sqe 
qe,sqwsan 
qe,sqwn 

ou- 
e[sqw 
 
e[sqe 
e[sqwsan 
e[sqwn 

Pa
rti

ci
pi

um
  

N. m. 
N. ż. 
N. n. 
 

 
do,menoj 
dome,nh 
do,menon 

 
qe,menoj 
qeme,nh 
qe,menon 

 
e[menoj 
e`me,nh 
e[menon 

Infinitivus do,sqai qe,sqai e[sqai 
 
 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum znaczenie 
di,dwmi dw,sw e;dwka 

e;do,mhn 
e;do,qhn 

de,dwka 
de,domai 
evdedw,kein 

daję 
 

(plusq.perf.) 
ti,qhmi qh,sw e;qhka 

evqe,mhn 
evte,qhn 

te,qeika $te,qhka% 
te,qeimai 
         $kei/mai% 

kładę 

i[sthmi 
w znaczeniu 

przechodnim: 

 

sth,sw (act.) 
sth,somai (med.) 
staqh,somai 
(pass.) 

e;sthsa (act.) 
evsthsa,mhn (med.) 
e;sta,qhn (pass.) 

 stawiam 
 

w znaczeniu 

nieprzechodnim: 

 

sth,somai 
 

e;sthn 
 

e[sthka  
eìsth,kein 

 

staję 

 
i[hmi 

 
h[sw 

 
h-ka 
e[qhn 

 
e[wmai 

posyłam, 
(najczęściej w 
złożeniach z avn&( 
avf&( kaq&( par&( 

sun&). 
du,namai dunh,somai hvdunh,qhn dedu,nhmai mogę 
evpi,stamai evpisth,somai hvpisth,qhn  wiem, znam 
ki,crhmi  e;crhsa  pożyczam 
pi,mplhmi plh,sw e;plhsa 

evplh,sqhn 
pe,plhka 
pe,plhsmai 

napełniam 
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Formy czasownika i[sthmi i ich znaczenie: 

 Praesens Futurum Aoryst Perfectum 
Act. i[sthmi - 

stawiam 
sth,sw - postawię e;sthsa - 

postawiłem 
 

Med.   sth,somai - 
postawię sobie 

evsthsa,mhn -
postawiłem sobie 

 

Pass.  staqh,somai -  
będę stawiany 

evstaqh,n - 
byłem 
postawiony 

 

W znaczeniu nieprzechodnim 
Med.  sth,somai - 

będę stawać, 
wstanę 

e;sth,n - 
stanąłem 

e[sthka - 
stoję 

    eìsth,kein - 
stałem (plusq.) 

 
 

Klasa II – czasowniki z cechą tematu w praes. &nu&. Dzielą się one na trzy grupy: 
a) tematy zakończone na spółgłoski zwarte np.:  dei,knumi( zeu,gnumi; 
b) tematy zakończone na spółgłoski płynne np.: avpo,llumi( o;mnumi; 
c) czasowniki zakończone na &nnumi. 
 

teraźniejszy przyszły aoryst perfekt znaczenie 
avmfie,nnumi 
avmfie,nnumai 

avmfiw/ 
amfie,somai 

hvmfi,esa 
hvmfiesa,mhn 

 
hvmfi,esmai 

odziewam 
ubieram 

avpo,llumi 
avpo,llumai 

avpolw/ 
avpolou/mai 

avpw,lesa 
avpwlo,mhn 

avpolw,leka 
avpo,lwla 

niszczę, gubię 
ginę 

dei,knumi dei,xw e;deixa 
evdei,cqhn 

de,deica 
de,deigmai 

pokazuję (w NT 
z avna&( avpo&( evn&( 
evpi&( ùpo&) 

zeu,gnumi 
 

zeu,xw e;zeuxa 
e;zeucqhn 

 
e;zeugmai 

spajam 

kera,nnumi kerw/ evke,rasa 
evkera,qhn 

 
ke,kramai 

mieszam 

krema,nnumi kremw/ evkre,masa 
evkrema,sqhn 

 
kre,mamai 

wieszam 

o;mnumi ovmou/mai w;mosa ovmw,mwka przysięgam 
ph,gnumi ph,xw e;phxa 

evpa,ghn 
 umacniam 

r`h,gnumi 
r`h,gnumai 

r`h,xw 
r`agh,somai 

e;rvr̀hxa 
e;rvr̀aghn 

 
e;rvr`wga 

łamię, 
łamię się 

sbe,nnumi 
sbe,nnumai 

sbe,sw 
sbh,somai 

e;sbesa 
evsbe,sqhn 

 
e;sbesmai 

gaszę, 
gasnę 
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 Praesens Imperfectum 
 Activum Medium Activum Medium 

In
di

ca
tu

vu
s 

dei,knumi 
dei,knuj 
dei,knusi$n% 
dei,knumen 
dei,knute 
deiknu,asi$n% 

dei,knumai 
dei,knusai 
dei,knutai 
deiknu,meqa 
dei,knusqe 
dei,knuntai 

evdei,knun 
evdei,knuj 
evdei,knu 
evdei,knumen 
evdei,knute 
evdei,knusan 

evdeiknu,mhn 
evdei,knuso 
evdei,knuto 
evdeiknu,meqa 
evdei,knusqe 
evdei,knunto 

C
on

iu
nc

tiv
us

 deiknu,w  
deiknu,h|j 
deiknu,h| 
deiknu,wmen 
deiknu,hte 
deiknu,wsin 

deiknu,wmai 
deiknu,h| 
deiknu,htai 
deiknuw,meqa 
deiknu,hsqe 
deiknu,wntai 

 

O
pt

. 

deiknu,oimi 
&oij( &oi( 
&oimen( &oite( 
&oien 

deiknuoi,mhn 
&oio( &oito( 
&oi,meqa( &oisqe( 
&ointo 

Part. act. 
deiknu,j 
deiknu/sa 
deiknu,n 

Part. med. 
deiknu,menoj( 
&me,nh( 
&menon 

Im
pe

ra
t. 

dei,knu 
deiknu,tw 
dei,knute 
deiknu,twsan 
deiknu,ntwn 

dei,knuso 
deiknu,sqw 
dei,knusqe 
deiknu,sqwsan 
deiknu,sqwn 

Inf. act. 
 
deiknu,nai 

Inf. med. 
 
dei,knusqai 

 
Przetłumacz zdania:  
 
1. to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion di,dou h`mi/n to. kaqV h`me,ran\ (Łk 11, 3). 
2. qe,lw de. tou,tw| tw/| evsca,tw| dou/nai wj̀ kai. soi,\ (Mt 20, 14). 
3. pw/j du,natai ou-toj h̀mi/n dou/nai th.n sa,rka Îauvtou/Ð fagei/nÈ (J 6, 52). 
4. do,j moi pei/n\ (J 4, 7). 
5. pa,ntote do.j h`mi/n to.n a;rton tou/ton (J 6, 34). 
6. o` path.r Îo`Ð evx ouvranou/ dw,sei pneu/ma a[gion toi/j aivtou/sin auvto,n (Łk 11, 13). 
7. o` de. VIhsou/j avpo,krisin ouvk e;dwken auvtw/| (J 19, 9). 
8. e;legon\ cai/re ò basileu.j tw/n VIoudai,wn\ kai. evdi,dosan auvtw/| r̀api,smata (J 19, 3). 
9. Eivrh,nhn avfi,hmi u`mi/n( eivrh,nhn th.n evmh.n di,dwmi u`mi/n\ ouv kaqw.j o` ko,smoj di,dwsin 
evgw. di,dwmi ùmi/n (J 14, 27). 
10.To,te paralamba,nei auvto.n o` dia,boloj eivj th.n a`gi,an po,lin kai. e;sthsen auvto.n evpi. to. 
pteru,gion tou/ i`erou/ (Mt 4, 5). 
11. oi ̀de. avpokriqe,ntej ei=pan( VIwa,nnhn to.n baptisth,n( a;lloi de. VHli,an( a;lloi de. o[ti 
profh,thj tij tw/n avrcai,wn avne,sth (Łk 9, 19). 
 
 
avrcai/oj( &a( &on – stary, dawny 
pi,nw – piję; pei/n – inf. aor. act. 

to. pteru,gion( &ou – szczyt, narożnik   
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Lekcja 18 
 Accusativus – zastosowanie. Aoryst II rdzeniowy. Zdania celowe. 
 

Accusativus – odpowiada w dużej mierze polskiemu biernikowi, w języku 
greckim może wystąpić jako10:  

 
1. W relacji do czasownika: 
a) dopełnienie bliższe: 

- J 3, 16 Ou[twj ga.r hvga,phsen ò qeo.j to.n ko,smon... – „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat…” 

b) podwójny accusativus – czasownik bierze dwa dopełnienia bliższe (na ogół są 
to czasowniki takie jak: uczę, przypominam, żądam, zatajam, zabieram, ubieram, 
pozbawiam): 
a) osoba i rzecz (osoba jest dopełnieniem drugoplanowym; rzecz jest dopełnieniem 
bezpośrednim). Zdarza się to najczęściej, gdy jest mowa o nauczaniu lub zadawaniu 
pytań:  
- J 14, 26 evkei/noj u`ma/j dida,xei pa,nta kai. ùpomnh,sei ùma/j pa,nta a] ei=pon u`mi/n evgw, – 
„On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. 
- Mt 21, 24  VErwth,sw u`ma/j kavgw. lo,gon e[na – „Ja też zadam wam jedno pytanie”. 
b) dopełnienie z dopowiedzeniem (które jest związane z dopełnieniem): 
- J 15, 15 ouvke,ti le,gw u`ma/j dou,louj – „Już was nie nazywam sługami…” 
- Mk 12, 23 oi` ga.r e`pta. e;scon auvth.n gunai/ka – „Siedmiu bowiem miało ją za żonę”. 
- Jk 5, 10  u`po,deigma la,bete( avdelfoi,( tou.j profh,taj – „Za przykład weźcie, bracia, 
proroków”. 

c) accusativus pokrewny w formie lub znaczeniu z czasownikiem 
- Mt 6, 19 Mh. qhsauri,zete ùmi/n qhsaurou.j evpi. th/j gh/j – „Nie gromadźcie sobie 
skarbów na ziemi”. 

d) składnia ACI (accusativus cum infinitivus) – występuje po czasownikach 
oznaczających: mówienie, myślenie, spostrzeganie; wydanie sądu czy opinii (jak: chcę, 
pragnę, mówię, proszę, namawiam, pozwalam, uczę się, wiem, sądzę); po wyrażeniach 
nieosobowych: trzeba, należy, wypada, można, jest rzeczą godziwą, itp. W zdaniach tych, 
w tłumaczeniu, na ogół rzeczownik w acc. staje się podmiotem dla bezokolicznika, 
a czasownik w bezokoliczniku należy postawić w odpowiedniej osobie, zależnie od 
podmiotu i stosownie do kontekstu (por. s. 31), np.: 
-  Mk 9, 5  ~Rabbi,( kalo,n evstin h̀ma/j w-de ei=nai – „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”. 
- Łk 2, 44  nomi,santej de. auvto.n ei=nai evn th/| sunodi,a| – „Przypuszczając, że on jest 
w towarzystwie pątników...” 
- J 6, 10 Poih,sate tou.j avnqrw,pouj avnapesei/n – „Każcie ludziom usiąść”. 
- Mt 16, 13 ti,na le,gousin oi ̀ a;nqrwpoi ei=nai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou – dosłownie: 
„Kim ludzie myślą, że jest Syn Człowieczy?” 

e) po czasownikach dotyczących spostrzegania występuje czasem także 
konstrukcja ACP tj.: accusativus cum participium. Mamy do czynienia wówczas 
najczęściej z imiesłowem orzecznikowym zgadzającym się co do rodzaju, liczby 
i przypadku z dopełnieniem bliższym (w acc.); rzeczownik w acc. staje się podmiotem 
dla czasownika w formie partic.: 
- Mt 4, 18 ei=den du,o avdelfou,j $)))%( ba,llontaj avmfi,blhstron eivj th.n qa,lassan\ – 
„Zobaczył dwóch braci (…), jak zarzucali sieć w morze”; 
                                                 
10 Te i inne przykłady są szerzej omówione między innymi w: D. Wallace, Greek Grammar Beyond the 
Basics, Grand Rapids 1996, s. 179-204. 
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- Ef 2, 1 Kai. u`ma/j o;ntaj nekrou.j toi/j paraptw,masin kai, tai/j a`marti,aij u`mw/n))) – „I wy 
byliście umarli na skutek waszych występków i grzechów…” 

 
2. Przysłówkowe użycie accusativu: 
a) sposobu (określa akcję czasownika) 

- Mt 10, 8  dwrea.n evla,bete( dwrea.n do,te – „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” 
- J 10, 10   evgw. h=lqon i[na zwh.n e;cwsin kai. perisso.n e;cwsinÅ – „Ja przyszedłem po to, 
aby (owce) miały życie i miały je w obfitości”. 

b) rozciągłości w czasie (jak długo? jak daleko?) 
- Łk 2, 37 nhstei,aij kai. deh,sesin latreu,ousa nu,kta kai. h̀me,ran – „…służąc Bogu 
w postach i modlitwach dniem i nocą”; 
- Ap 20, 3 mikro.n cro,non – na krótki czas; 
- Łk 13, 7 ivdou. tri,a e;th avf v ou- e;rcomai zhtw/n karpo.n evn th|/ sukh/| tau,th| kai. ouvc 
eu`ri,skw – „Oto już trzy lata jak przychodzę szukając owocu na tym drzewie figowym 
i nie znajduję”. 

c) relacji (odnośnie, w związku z…, pod wzglądem) 
- Rz 10, 5  Mwu?sh/j ga.r gra,fei th.n dikaiosu,nhn th.n evk tou/ no,mou – „Mojżesz bowiem 
pisze odnośnie do sprawiedliwości pochodzącej z Prawa, że…” 
 

Przypadki w relacji do czasu11: 
 

a) gen. nukto,j – „nocą”, „podczas nocy” – ogólnie 
b) dat. nukti, – np.: „w nocy o 2.00”, tj. w określonym momencie w nocy 
c) acc. nukta, – „w przeciągu nocy”, „na przestrzeni pory nocnej” w ściśle określonym 
przedziale czasu. 
 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
avpodidra,skw avpodra,somai avpe,dran  uciekam (LXX) 
bai,nw bh,somai e;bhn be,bhka idę 
bio,w biw,sw 

biw,somai 
evbi,wsa 
evbi,wn 

bebi,wka żyję 

ginw,skw gnw,somai e;Gnin 
evgnw,sqhn 

e;gnwka 
e;gnw,smai 

poznaję 

&te,llw &telw/ &e;teila &tetalka 
&tetalmai 

spełniam 

evnte,llomai evntelou/mai evneteila,mhn evnte,talmai nakazuję 
fai,nw fanw/ 

fanou/mai 
e;fana $e;fhna% 
evfa,nhn 
evfa,nqhn 

pe,fagka 
pe,fasmai 

pokazuję, 
jaśnieję 

fhmi,( le,gw evrw/ 
le,xw 
fh,sw 

ei=pon( ei=pa 
e;lexa( evle,cqhn 
e;fhsa( e;fh 
$evrvr̀h,qhn% 
 

$ei;rhka% 
$ei;rhmai% 

mówię 

 
 

                                                 
11 Tamże, s. 203. 

© Wiesław Jonczyk, Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu, Warszawa, 2010



o. Wiesław Jonczyk SJ, Wprowadzenie do języka greckiego NT 
 

82 
 

Aoryst II rdzeniowy (pierwiastkowy) tworzą czasowniki, które są zakończone 
w temacie na samogłoskę długą (gnw&( bh&). Nie posiadają cechy czasowej -s-, ani 
samogłoski tematycznej (e ,o). Końcówka i augment łączą się bezpośrednio z rdzeniem 
(pierwiastkiem). 

  e;bhn 
temat:    ba&( bh& 

avpe,dran 
temat: dra& 

e;gnwn 
temat: gnw& 

In
di

ca
tiv

us
 Sing. 1 

         2 
         3 
Pl.     1 
         2 
         3 

e;bhn 
e;bhj 
e;bh 
e;bhmen 
e;bhte 
e;bhsan 

avpe,dran 
avpe,draj 
avpe,dra 
avpe,dramen 
avpe,drate 
avpe,drasan 

e;gnwn 
e;gnwj 
e;gnw 
e;gnwmen 
e;gnwte 
e;gnwsan 

C
on

iu
nc

tiv
us

 Sing. 1 
         2 
         3 
Pl.     1 
         2 
         3 

bw/ 
bh|/j 
bh|/ 
bw/men 
bh/te 
bw/sin 

avpodrw/ 
avpodra/|j 
avpodra|/ 
avpodrw/men 
avpodra/te 
avpodrw/sin 

gnw/ 
gnw/|j 
gnw|/ $gnoi/% 
gnw/men 
gnw/te 
gnw/sin 

O
pt

at
iv

us
 Sing. 1 

         2 
         3 
Pl.     1 
         2 
         3 

bai,hn 
bai,hj 
bai,hn 
bai/men 
bai/te 
bai/en 

avpodrai,hn 
avpodrai,hj 
avpodrai,hn 
avpodrai/men 
avpodrai/te 
avpodrai/en 

gnoi,hn 
gnoi,hj 
gnoi,h 
gnoi/men 
gnoi/te 
gnoi/en 

Im
pe

ra
tiv

us
 Sing. 2 

         3 
 
Pl.     2 
         3 

bh/qi     $ba% 
bh,tw    $ba,tw% 
 
bh/te     $ba,te% 
bh,twsan $batwsan% 
ba,ntwn 

 gnw/qi 
gnw,tw 
 
gnw/te 
gnw,twsan 
gno,ntwn 

Pa
rti

ci
pi

um
 N     m. 

        ż. 
        n. 
G.    m. 
        ż. 
        n. 

ba,j 
ba/sa 
ba,n 
ba,ntoj 
ba,shj 
ba,ntoj 

avpodra,j 
avpodra/sa 
avpodra,n 
avpodra,ntoj 
avpodra,shj 
avpodra,ntoj 

gnou,j 
gnou/sa 
gno,n 
gno,ntoj 
gnou,shj 
gno,ntoj 

Infinitivus bh/nai 
 

avpodra/nai 
 

gnw/nai 
 

 
W nawiasach podane są formy alternatywne spotykane w NT, kursywą zaś 

charakterystyczne dla greki klasycznej. Słowo avpodidra,skw jest używane w Septuagincie. 
Odmiana czasownika kaqh,mai – siedzę: 

 Ind. Praes.    Imperativus Inf. et part. Imperf. Futurum 
Sing. 1 
         2 
         3 
Pl.     1 
         2 
         3 

ka,qhmai 
ka,qhsai $ka,qh|% 
ka,qhtai 
kaqh,meqa 
ka,qhsqe 
ka,qhntai 

 
ka,qou $ka,qhso% 
kaqh,sqw 
 
ka,qhsqe 
kaqh,sqwsan 

kaqh/sqai evkaqh,mhn 
evka,qou $&hso% 
evka,qhto 
evkaqh,meqa 
evka,qhsqe 
evka,qhnto 

kaqh,somai 
kaqh,sh| 
kaqh,setai 
kaqhso,meqa 
kaqh,sesqe 
kaqh,sontai 

kaqh,menoj 
kaqhme,nh 
kaqh,menon 
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Odmiana czasownika kei/mai – leżę: 
 

 Ind. Praes.    Imperf. Inf. et part. 
Sing. 1 
         2 
         3 
Pl.     1 
         2 
         3 

kei/mai 
kei/sai 
kei/tai 
kei,meqa 
kei/sqe 
kei/ntai 

evkei,mhn 
e;keiso 
e;keito 
evkei,meqa 
e;keisqe 
e;keinto 

kei/sqai 

kei,menoj 
keime,nh 
kei,menon 

 
Pełna odmiana czasownika eivmi, – jestem (tematy: evs& i  s& por. polskie „jest” i „są”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Futurum od eivmi, 
 Ind. Futurum Part. Futurum 
Sing. 1 
         2 
         3 
Pl.     1 
         2 
         3 

e;somai 
e;sh| 
e;stai 
evso,meqa 
e;sesqe 
e;sontai 

N m. 
N f. 
N n. 
G m. 
G f. 
G n. 

evso,menoj 
evsome,nh 
evso,menon 
evsome,nou 
evsome,nhj 
evsome,nou 

 
 
Odmiana czasownika ei=mi – pójdę (tematy: eiv& i iv& ) 
 

Ind. Praes. Con.  Opt. Imperat. Imperf. 
ei=mi 
ei= 
ei=si$n% 
i;men 
i;te 
i;asi$n% 

i;w 
i;h|j 
i;h| 
i;wmen 
i;hte 
i;wsi$n% 

i;oimi 
i;oij 
i;oi 
i;oimen 
i;oite 
i;oien 

 
i;qi 
i;tw 
 
i;te 
i;twsan 
$ivo,ntwn% 

h;|ein $h=|a% 
h;|eij 
h;|ei 
h=|men 
h=|te 
h;|esan 

Inf. ive,nai Part. N  ivw,n( ivou/sa( ivo,n 
        G  ivo,ntoj( ivou,shj( ivo,ntoj 

 
W NT występuje jedynie w czasownikach złożonych:  a;peimi (1), ei;seimi (4), 

e;xeimi (4), e;peimi (5), su,neimi (1). 
  
 

Praesens Imperfectum 
Indicativus Coniunct. Opt. Imperativ. Inf. et Part.  
eivmi, 
ei= 
evsti,$n% 
evsme,n 
evste, 
eivsi,$n% 

w= 
h|= 
h=| 
w=men 
h=te 
w=sin 

ei;hn 
ei;hj 
ei;h 
ei;hmen $ei=men% 
ei;hte   $ei=te% 
ei;hsan  $ei=en% 

 
i;sqi 
e;stw 
 
e;ste 
e;stwsan 
$e;stwn% 

ei=nai h;mhn 
h=j $h=sqa% 
h=n 
h=men $h;meqa% 
h=te 
h=san 

w;n 
ou=sa 
o;n 
o;ntoj 
ou;shj 
o;ntoj 
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Odmiana czasownika fhmi, – mówię (temat: fh& i fa&) 
 

Ind. Praes. Con.  Opt. Imperat. Imperf. 
fhmi, 
fh,j $fh,|j% 
fhsi,$n% 
fame,n 
fate, 
fasi,$n% 

fw/ 
fh|/j 
fh|/ 
fw/men 
fh/te 
fw/si$n% 

fai,hn 
fai,hj 
fai,h 
fai/men 
fai/te 
fai/en 

 
fa,qi 
fa,tw 
 
fa,te 
fa,twsan 
$fa,ntwn% 

e;fhn 
e;fhsqa 
e;fh 
e;famen 
e;fate 
e;fasan 

Inf. fa,nai Part. N  fa,skwn $fa,j( fa/sa( fa,n% 
        G  fa,ntoj( fa,shj( fa,ntoj 

 
Słowo to jest używane w dialogach, przy zadawaniu pytań lub kiedy ktoś 

wypowiada się w odpowiedzi na zadane pytanie, przy cytowaniu świadectw innych osób. 
Forma 3 osoby imperfectum i aorystu II to e;fh; a 3 os. l. mn. to e;fasan. 
 
 
 Zdania celowe zaczynają się od spójników: i[na, o[pwj, w`j, („aby”, „żeby”), i[na 
mh,, o[pwj mh,, w`j mh,, („aby nie”), po których zazwyczaj występuje czasownik 
w koniunktiwie (czasem indicativus futurum, ponieważ futurum nie ma osobnego 
koniunctiwu). 
 
1. ouvc u`mei/j me evxele,xasqe( avllV evgw. evxelexa,mhn u`ma/j kai. e;qhka u`ma/j i[na u`mei/j u`pa,ghte 
kai. karpo.n fe,rhte kai. o` karpo.j u`mw/n me,nh|( i[na o[ ti a'n aivth,shte to.n pate,ra evn tw/| 
ovno,mati, mou dw/| u`mi/nÅ – „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam 
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15, 16). 
2. tau/ta evnte,llomai ùmi/n( i[na avgapa/te avllh,loujÅ – „To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali” (J 15, 17). 
3. sou/ de. poiou/ntoj evlehmosu,nhn mh. gnw,tw h` avristera, sou ti, poiei/ h` dexia, sou( o[pwj 
h=| sou h` evlehmosu,nh evn tw/| kruptw/|\ kai. o` path,r sou ò ble,pwn evn tw/| kruptw/| avpodw,sei 
soi – „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby 
twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” 
(Mt 6, 3 – 4). 
4. avpe,steilen pro.j auvto.n presbute,rouj tw/n VIoudai,wn evrwtw/n auvto.n o[pwj evlqw.n 
diasw,sh| to.n dou/lon auvtou/Å – „…wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby 
przyszedł i uzdrowił mu sługę” (Łk 7, 3). 
5. o[pwj mh. fanh/|j toi/j avnqrw,poij nhsteu,wn avlla. tw/| patri, sou tw/| evn tw/| krufai,w|\ kai. 
o` path,r sou o` ble,pwn evn tw/| krufai,w| avpodw,sei soi – „…aby nie ludziom pokazać, że 
pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie” (Mt 6, 18). 
6. Meta,bhqi evnteu/qen kai. u[page eivj th.n VIoudai,an( i[na kai. oi ̀ maqhtai, sou 
qewrh,sousin sou/ ta. e;rga a] poiei/j – „Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi 
ujrzeli czyny, których dokonujesz” (J 7, 3). 
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Ćwiczenia 
1. gnw/qi seauto,n) 
2. Kai. eivselqw.n eivj oivki,an ouvde,na h;qelen gnw/nai – „Wchodząc do jakiegoś domu nie 
chciał, aby ktokolwiek wiedział” (Mk 7, 24). 
3. evn tou,tw| gnw,sontai pa,ntej o[ti evmoi. maqhtai, evste – „Po tym poznają wszyscy, że 
moimi uczniami jesteście…” (J 13, 35). 
4. kai. gnw,sesqe th.n avlh,qeian( kai. h` avlh,qeia evleuqerw,sei u`ma/j  – „…i poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). 
5. kai. ouvk h;qelen i[na tij gnoi/ – „I nie chciał, aby ktokolwiek wiedział...” (Mk 9, 30). 
6. kai. th.n yuch,n mou ti,qhmi ùpe.r tw/n proba,twn – „Życie moje oddaję za owce” (J 10, 
15). 
7. e;grayen de. kai. ti,tlon o` Pila/toj kai. e;qhken evpi. tou/ staurou/ – „Wypisał też Piłat 
tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu” (J 19, 19). 
8. eivpe, moi pou/ e;qhkaj auvto,n – „Powiedź mi gdzie położyłeś go?” (J 20, 15). 
 
Słówka: 
avnamimnh|,skw – przypominać (sobie) 
avna,mnhsij( &ewj – przypomnienie 
avnapi,ptw – kłaść się, rozłożyć się 
avristero,j( &a,( &o,n – lewy 
h` de,hsij( &ewj – prośba (od de,omai) 
dexio,j( &a,( &o,n – prawy 
evkle,gomai – wybrać (sobie, dla siebie) 
h` evlehmosu,nh( &hj – jałmużna 
evleuqero,w  – wyzwalać 
evnte,llomai – nakazywać, rozkazywać 
evnteu/qen – stąd, z tego, na drugą stronę 

qhsauri,zw – zbierać skarby 
o` qhsauro,j( &ou/ – skarb 
krupto,j( &h,( &o,n – ukryty  
krufai/oj( &a( &on – ukryty 
latre,w – służyć 
metabai,nw – odchodzić 
h` nhstei,a( &aj – post 
nhsteu,w – pościć 
to. para,ptwma( &toj – wykroczenie 
perisso,j( &h,( &o,n – nadmierny 
u`pomimnh|,skw – przypominać (komuś) 
h ̀w[ra( &aj – godzina 
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Lekcja 19 
Aoryst i Futurum w stronie biernej. Zdania skutkowe i przyczynowe. 

 
 Aoryst passivi I (słaby) tworzy sie przez dodanie augmentu czasowego przed 
tematem czasownika (ale tylko w tryb. oznajmującym) i cechy czasowej &qh& do tematu, 
oraz stosownych końcówek.  
 
Aoryst bierny słaby: 

Indicativus Coniunctivus Imperativus Infinitivus i part. 
evlu,qh&n 
evlu,qh&j 
evlu,qh 
evlu,qh&men 
evvlu,qh&te 
evlu,qh&san 

luqw/ 
luqh|/j 
luqh|/ 
luqw/men 
luqh/te 
luqw/sin 

 
lu,qh&ti 
luqh,&tw 
 
lu,qh&te 
luqh,&twsan 

luqh/&nai 

luqei,j 
luqei/sa 
luqe,n 
luqe,ntoj 
luqei,shj 
luqe,ntoj 

 
Aoryst passivi (mocny albo  II): nie posiada cechy czasowej -qh, a jedynie 

pierwiastek rozszerzony jest o -h-. 
Indicativus Coniunctivus Imperativus Infinitivus i part. 
evtra,ph&n 
evtra,ph&j 
evtra,ph 
evtra,ph&men 
evvtra,ph&te 
evtra,ph&san 

trapw/ 
traph|/j 
traph|/ 
trapw/men 
traph/te 
trapw/sin 

 
tra,ph&ti 
traph,&tw 
 
tra,ph&te 
traph,&twsan 

traph/&nai 
trapei,j 
trapei/sa 
trape,n 
trape,ntoj 
trapei,shj 
trape,ntoj 

 
Inne formy czasowników nieregularnych : 
czas 
teraźniejszy 

przyszły aoryst perfekt znaczenie 

a`marta,nw a`marth,sw h`ma,rthsa 
h[marton 

h`ma,rthka grzeszę 

avpokri,nomai avpokrinou/mai 
avpokriqh,somai 

avpekrina,mhn 
avpekri,qhn 

 odpowiadam, 
oświadczam 

avpoktei,nw avpoktenw/ avpe,kteina 
avpekta,nqhn 

 zabijam 

avpo,llumi avpole,sw 
avpolou/mai 

avpw,lesa 
avpwlo,mhn 

avpolw,leka 
avpo,lwla 

niszczyć, 
zabijać 

genna,w gennh,sw evgennh,sa 
evgennh,qhn 

gege,nnhka 
gege,nnhmai 

płodzę, rodzię 

gra,fw gra,yw e;graya 
evgra,fhn 

ge,grafa 
ge,grammai 

piszę 

cai,rw  evca,rhn  raduję się 
stauro,w staurw,sw evstau,rwsa 

evstaurw,qhn 
 
evstau,rwmai 

krzyżuję 

ste,llw stelw/ e;steila 
evsta,lhn 

e;stalka 
e;stalmai 

posyłam 
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stre,fw stre,yw e;streya 
evstra,fhn 

 
e;strammai 

kręcę, 
odwracam 

sw|,zw sw,sw e;swsa 
evsw,qhn 

se,swka 
se,swmai 

wybawiam 

tre,pw tre,yw e;treya 
evtraphn 

 obracam 

tre,fw qre,yw e;qreya 
evtra,fhn 

 
te,qrammai 

karmię 

 
Ćwiczenia: 

 
1. evdi,dasken ga.r tou.j maqhta.j auvtou/ kai. e;legen auvtoi/j o[ti ~O uìo.j tou/ avnqrw,pou 
paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn( kai. avpoktenou/sin auvto,n( kai. avpoktanqei.j meta. trei/j 
h`me,raj avnasth,setai – „Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy 
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 
zmartwychwstanie»” (Mk 9, 31).  
2. kai. evsw,qh h` gunh. avpo. th/j w[raj evkei,nhj – „I od tej chwili kobieta była zdrowa 
(ocalona)” (Mt 9, 22). 
3. to,te avpokriqh,sontai auvtw/| oi ̀ di,kaioi le,gontej\ – „Wówczas odpowiedzą mu 
sprawiedliwi…” (Mt 25, 37). 
4. kai. avpokriqei.j ò a;ggeloj ei=pen auvtw/|( evgw, eivmi Gabrih.l kai. avpesta,lhn lalh/sai pro.j 
se. kai. euvaggeli,sasqai, soi tau/ta\ – „I w odpowiedzi anioł powiedział mu: «Ja jestem 
Gabriel (...) A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną»” (Łk 
1, 19).  
  

Futurum passivi tworzy się przez dodanie cechy -qhs-  bezpośrednio do tematu, 
przed końcówką charakterystyczną dla strony medialnej. 

 
Indicativus futurum pass. Infinitivus i part. 
luqh,&s&omai 
luqh,&s-h| 
luqh,&s-e&tai    
luqh&s-o,&meqa 
luqh,&s-e&sqe  
luqh,&s&o&ntai 

lu&qh,&s&esqai 
 
luqhso,menoj 
luqhsome,nh 
luqhso,menon 

  
 Zdania skutkowe (wyrażają konsekwencje: „w wyniku czego”, „i w związku 
z tym...”). Zaczynają się od spójnika w[ste (czasem też i[na) – „tak, że”: 

a) gdy mają skutek rzeczywisty orzeczenie występuje w indikatiwie, 
a przeczeniem jest ouv;  
- Ou[twj ga.r hvga,phsen o` qeo.j to.n ko,smon( w[ste to.n ui`o.n to.n monogenh/ e;dwken( i[na pa/j 
o` pisteu,wn eivj auvto.n mh. avpo,lhtai avllV e;ch| zwh.n aivw,nion – „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). 

b) jeśli wyraża skutek zamierzony, pomyślany (przeczenie mh,), lub kiedy zdanie 
nadrzędne jest zaprzeczone występuje z infinitiwem (często w konstrukcji ACI); 
- e;dwken auvtoi/j evxousi,an pneuma,twn avkaqa,rtwn w[ste evkba,llein auvta. kai. qerapeu,ein 
pa/san no,son kai. pa/san malaki,an – „Udzielił im władzy nad duchami nieczystymi tak, że 
(aby) je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości” (Mt 10, 1). 
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- kai. ouvk avpekri,qh auvtw/| pro.j ouvde. e]n r`h/ma( w[ste qauma,zein to.n h`gemo,na li,an – „On 
jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił” 
(Mt 27, 14). 
- {Eneka tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra kai. th.n mhte,ra kai. kollhqh,setai th/| 
gunaiki. auvtou/( kai. e;sontai oì du,o eivj sa,rka mi,anÅ w[ste ouvke,ti eivsi.n du,o avlla. sa.rx 
mi,a – „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 5). 

c) z i[na i czasownikiem w coniunctivie: 
- ~Rabbi,( ti,j h[marten( ou-toj h' oi` gonei/j auvtou/( i[na tuflo.j gennhqh/|È – „Rabbi, kto 
zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?»” (J 9, 2). 
 
 Zdania przyczynowe zaczynaja się od spójników: o[ti, dio,ti, (czasem w`j( evpei,) – 
ponieważ; gdyż; dlatego, że. 
- kai. avne,klinen auvto.n evn fa,tnh|( dio,ti ouvk h=n auvtoi/j to,poj evn tw/| katalu,mati – 
„…i położyła Go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7). 
- tou/ton ou=n to.n ti,tlon polloi. avne,gnwsan tw/n VIoudai,wn( o[ti evggu.j h=n o` to,poj th/j 
po,lewj o[pou evstaurw,qh o` VIhsou/j – „Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, 
gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta (J 19, 20). 
- ouvai. u`mi/n( o[ti oivkodomei/te ta. mnhmei/a tw/n profhtw/n( oi` de. pate,rej u`mw/n avpe,kteinan 
auvtou,j – „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich 
zamordowali” (Łk 11, 47). 
- kai. u`mei/j de. marturei/te( o[ti avpV avrch/j metV evmou/ evste – „Ale wy też świadczycie, bo 
jesteście ze Mną od początku” (J 15, 27).  
 
 Uwaga! Spójnik o[ti może mieć znaczenie deklaratywne „że”, lub pełnić funkcję 
dwukropka, wprowadzenia do cytatu i wówczas w tłumaczeniu pomija się go. 
 
Słówka: 
 
a`marta,nw – grzeszyć (aor. h[marton) 
avnakli,nw – włożyć, położyć, kłaść          
avni,sthmi – powstać, zmartwychwstać (fut. 
med. avnasth,somai) 
avpoktei,nw – zabić 
genna,w – dawać życie, rodzić 
e[neka – z powodu, ze względu na 
evggu,j – blisko 

to. kata,luma( &toj – gospoda, kwatera 
kolla,omai – łączyć się (kolla,w( fut. 
kollh,sw) 
h` malaki,a( &aj – słabość, choroba 
to. mnhmei/on( &ou – grobowiec, pomnik 
ouvai, – biada! 
h` parrhsi,a( &aj – otwartość, szczerość 
tuflo,j( &h,( &o,n – niewidomy 
h` fa,tnh( &hj – żłób 
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Lekcja 20 
Perfektum aktywne i pasywne w NT. Zdania czasowe. 

 
 Perfektum tworzy się od tematu czasownika, który poprzedza reduplikacja, tj.: 
powtórzenie pierwszej spółgłoski razem z samogłoską -e- lub -i- , i dodanie cechy 
czasowej -k, ze spójką -a, oraz końcówek osobowych, co razem tworzy zakończenia: -ka, 
-kaj, -ke, -kamen, -kate, -kasin. W ten sposób tworzy się perfektum słabe. Perfektum 
mocne (II) nie posiada cechy czasowej. Formy pasywne perfektum I i II również tworzy 
się bezspójkowo, bez tej cechy, a bezpośrednio do tematu perfekt dodaje się końcówkę 
medii/passivi. W formach medialno-pasywnych dochodzi jednak do zmian na styku 
rdzenia i końcówki. 
 

Zmiany zachodzące przy zakończeniu tematu na spółgłoski: 
 

gardłowe wargowe zębowe płynne 
k( g( c  +  m – gm 
k( g( c  +  s – x 
k( g( c  +  t – kt 
k( g( c  +  sq – cq 

p( b( f  +  m – mm 
p( b( f  +  s – y 
p( b( f  +  t – pt 
p( b( f  +  sq – fq 

d( t( q  +  każda 
spółgłoska 
rozpoczynająca 
końcówkę osobową 
– s 

m( n( l( r  +  sq 
daje dpowiednio: 
mq( nq( lq( rq 
 

 
Kiedy czasownik rozpoczyna się od spółgłoski przydechowej – f, c, q, 

w reduplikacji występują ich bezdźwięczne odpowiedniki – p, k, t; a czasowniki 
zaczynające się od kilku spółgłosek lub zbitek (y, x, z) lub r – otrzymują jedynie augment 
ev- (zhte,w – evzh,thka). Te, które zaczynają się od samogłoski lub dwugłoski ulegaja 
wzdłużeniu jak w augmencie iloczasowym (a;gw – prowadzę tworzy perf.: h=ca; eu;comai – 
modlę się tworzy perf.: hu=gmai). 
 Perfektum wyraża stan obecny będący wynikiem czynności przeszłej, dokonanej 
(perf. me,mnhmai – pamiętam, od teraź. mimnh|,skomai – przypominam sobie), czasem może 
też oznaczać czynność teraźniejszą, ale wykonywaną z większą intensywnością (Mk 10, 
19; Mt 16, 28; J 1, 26; 3, 2). Czas ten bywa używany w przysłowiach i  powiedzeniach, 
jako perfekt gnomiczny (J 3, 18; 5, 24). 
 
 
 Indicativus  Infinitivus et Participium 
Perf. 
act. 
I. 

le,&lu&ka 
le,&lu&kaj 
le,&lu&ke$n% 
le&lu,&ka&men 
le&lu,&ka&te 
le&lu,&ka&si$n% 

 le&lu&ke,&nai 
 
le&lu&kw,j(  le&lu&ko,toj 
le&lu&kui/a( le&lu&kui,aj 
le&lu&ko,j(  le&lu&ko,toj 

Perf. 
med.-
pass. 
I. 

le,&lu&mai 
le,&lu&sai 
le,&lu&tai 
le&lu,&meqa 
le,&lu&sqe 
le,&lu&ntai 

 le&lu,&sqai 
 
le&lu&me,noj 
le&lu&mh,nh 
le&lu&me,non 
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Perf. 
act. 
II. 

ge,&graf&a 
ge,&graf&aj 
ge,&graf&e$n% 
ge&gra,f&a&men 
ge&gra,f&a&te 
ge&gra,f&a&si$n% 

 ge&graf&e,&nai 
 
ge&graf&w,j 
ge&graf&ui/a 
ge&graf&o,j 

 temat wargowy: gra,fw temat gardłowy: 
pra,ssw 

 

Perf. 
med.- 
pass. 
II. 

ge,&gram&mai 
ge,&gray&ai 
ge,&grap&tai 
ge&gra,m&meqa 
ge,&graf&qe 
ge&gram&me,noi eivsi,n 

pe,prag&mai 
pe,prax&ai 
pe,prak&tai 
pepra,g&meqa 
peprac&qe 
peprag&menoi eivsi,n 

ge&gra,f&qai         
 
ge&gram&me,noj 
ge&gram&me,nh 
ge&gram&me,non 

 
Czas perfekt – odmiana imiesłowu w stronie czynnej: 
 

 Participum perf. act. 
 m. f. n. 

Sing. nom. – voc. 
         gen. 
         dat. 
         acc. 

lelukw,j 
leluko,toj 
leluko,ti 
leluko,ta 

lelukui/a 
lelukui,aj 
lelukui,a 
lelukui/an 

leluko,j 
leluko,toj 
leluko,ti 
leluko,j 

Pl. nom. – voc. 
      gen. 
      dat. 
     acc. 

leluko,tej 
leluko,twn 
leluko,sin 
leluko,taj 

lelukui/ai 
lelukuiw/n 
lelukui,aij 
lelukui,aj 

leluko,ta 
leluko,twn 
leluko,sin 
leluko,ta 

 
  
 Zdania czasowe zaczynają się od spójników: evpei,( evpeidh,( o`po,te( o[te( ẁj( h`ni,ka 
(skoro, gdy); pri,n (zanim); e[wj (podczas, dopóki); e[wj( a;cri( me,cri (aż); 

a) gdy wyraża czynność rzeczywistą, orzeczenie występuje w trybie 
oznajmującym: 
- evpeidh. kai. VIoudai/oi shmei/a aivtou/sin kai. {Ellhnej sofi,an zhtou/sin( h`mei/j de. 
khru,ssomen Cristo.n evstaurwme,non – „Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy 
szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego...” (1 Kor 1, 22). 
- e;rcetai w[ra o[te ouvke,ti evn paroimi,aij lalh,sw u`mi/n( avlla. parrhsi,a| peri. tou/ patro.j 
avpaggelw/ u`mi/n – „Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił 
w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu” (J 16, 25); 
- avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( pri.n VAbraa.m gene,sqai evgw. eivmi, – „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Zanim Abraham stał się, ja jestem” (J 8, 58). 

b) gdy wyraża czynność pomyślaną, lub powtarzającą się występuje razem 
z czasownikiem w koniunktiwie i a;n (o[te + a;n = o[tan): 
- le,gei auvtw/| h̀ gunh,\ oi=da o[ti Messi,aj e;rcetai ò lego,menoj cristo,j\ o[tan e;lqh| 
evkei/noj( avnaggelei/ h̀mi/n a[panta – „Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie 
Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko»” (J 4, 25). 
- o[tan evn tw/| ko,smw| w=( fw/j eivmi tou/ ko,smou – „Jak długo jestem na świecie, jestem 
światłością świata” (J 9, 5). 
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- Pa/j o` pisteu,wn o[ti VIhsou/j evstin o` Cristo.j( evk tou/ qeou/ gege,nnhtai( kai. pa/j 
o ̀avgapw/n to.n gennh,santa avgapa/| Îkai.Ð to.n gegennhme,non evx auvtou/Å evn tou,tw| 
ginw,skomen o[ti avgapw/men ta. te,kna tou/ qeou/( o[tan to.n qeo.n avgapw/men kai. ta.j evntola.j 
auvtou/ poiw/men – „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, 
i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego 
otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga 
i wypełniamy Jego przykazania…” (1 J 5, 1-2). 
- o[tan ga.r le,gh| tij\ evgw. me,n eivmi Pau,lou( e[teroj de,\ evgw. VApollw/( ouvk a;nqrwpoi, evsteÈ 
– „Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie 
postępujecie tylko po ludzku?” (1 Kor 3, 4). 
 
 
 Słowo oi=da – wiem, jest to perfectum II (mocne) o znaczeniu praesens, a jego 
plusquamperfectum ma znaczenie imperfectum. Jest to jedyne perfectum bez 
reduplikacji.  
 

Perfect Plusquam. Futurum 
Indicativus Imperativus Coniunct. Inf. et partic.   
oi=da 
oi=daj 
oi=den 
oi;damen 
oi;date 
oi;dasin 

 
i;s&qi 
i;s&tw 
 
i;s&te 
i;s&twsan 

eivdw/ 
eivdh/|j 
eivdh/| 
eivdw/men 
eivdh/te 
eivdw/sin 

eivde,nai 
 
eivdw,j( &o,toj 
eivdui/a( &ui,aj 
eivdo,j( &o,toj 
 

h;|dein 
h;|deij 
h;|dei 
h;|deimen 
h;|deite 
h;|deisan 

eivdh,sw 
 
 
 
 
eivdh,sousin 

 
Praesens Futurum Aoryst Perfect znaczenie 
avpoqnh|,skw avpoqanou/mai avpe,qanon te,qnhka umieram 
pi,ptw pesou/mai e;peson 

e;pesa 
pe,ptwka upadam 

pra,ssw pra,xw e;praxa pe,praca 
pe,pragmai 

czynię 

pa,scw  e;paqon pe,ponqa cierpię 
o`ra,w o;yomai ei=don 

ei=da 
w;fqhn 

e`w,raka 
e`o,raka 

widzę 
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Lekcja 21 
 
Zdania warunkowe. Plusquamperfectum I, II 
 

Plusquamperfectum (I i II) oznacza stan przeszły, który jest wynikiem 
wcześniejszej czynności. W porównaniu z perfectum, przenosi czynność lub stan 
wyrażony w perfectum w przeszłość. Na ogół jest to czas przeszły dokonany, którego 
skutki można było dostrzec, ale też, już w przeszłości. Czasem jednak ma znaczenie 
emfatyczne (podobnie jak perfectum), podkreślające stan obecny, który jest wynikiem 
ważnej decyzji podjętej już dużo wcześniej (por. Dz 14, 23). 
 

Plusqperf. I act. Plusqperf. I pass. Plusqperf. II act. Plusqperf. II pass. 
ev&lelu,k&ein 
ev&lelu,k&eij 
ev&lelu,k&ei 
ev&lelu,k&eimen 
ev&lelu,k&eite 
ev&lelu,k&eisan 

ev&lelu,&mhn 
ev&le,lu&so 
ev&le,lu&to 
ev&lelu,&meqa 
ev&le,lu&sqe 
ev&le,lu&nto 

ev&gegra,f&ein 
ev&gegra,f&eij 
ev&gegra,f&ei 
ev&gegra,f&eimen 
ev&gegra,f&eite 
ev&gegra,f&eisan 

ev&gegra,m&mhn 
ev&ge,grayo 
ev&ge,grap&to 
ev&gegra,m&meqa 
ev&gegraf&qe 
gegram&me,noi h=san 

 
Plusquamperfectum I (spójkowe – ze spójką &k&) niewiele różni się od plusqperf. II 

(mocnego, bezspójkowego). W stronie medialno-pasywnej występują podobne 
asymilacje, na styku końcówki rdzenia i końcówki koniugacji, co przy perfectum. 
Plusquamperfectum tworzy się od tematu perfectum (tj. od tematu słownego 
z reduplikacją) przez dodanie augmentu czasowego i stosownych końcówek. Końcówki 
plusquamperfectum w stronie czynnej składają się z cechy samogłoskową &ei& i końcówek 
charakterystycznych dla czasów historycznych (imperfectum). Podobnie w stronie biernej 
dodaje się augment i końcówki medialne historyczne. 

Czasowniki, których temat perfectum rozpoczyna się od samogłoski, 
w plusquamperfectum nie przyjmują żadnego wzdłużenia ani żadnego dodatkowego 
augmentu. 
 
Ćwiczenia: 
1. kai. skoti,a h;dh evgego,nei kai. ou;pw evlhlu,qei pro.j auvtou.j o` VIhsou/j – „Nastały już 
ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł” (J 6, 17). 
2. oi` ga.r maqhtai. auvtou/ avpelhlu,qeisan eivj th.n po,lin i[na trofa.j avgora,swsin – „Jego 
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności” (J 4, 8). 
3. h;|dei ga.r evx avrch/j o` VIhsou/j ti,nej eivsi.n oi` mh. pisteu,ontej kai. ti,j evstin 
o ̀paradw,swn auvto,n – „Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, 
i kto miał Go wydać” (J 6, 64). 
4. w`j de. evgeu,sato ò avrcitri,klinoj to. u[dwr oi=non gegenhme,non kai. ouvk h;|dei po,qen 
evsti,n( oi ̀ de. dia,konoi h;|deisan oi ̀ hvntlhko,tej to. u[dwr( fwnei/ to.n numfi,on 
o ̀avrcitri,klinoj... – „A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – 
nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – 
zawołał pana młodego...” (J 2, 9). 
5. e;rcetai ò VIhsou/j tw/n qurw/n kekleisme,nwn kai. e;sth eivj to. me,son kai. ei=pen( Eivrh,nh 
u`mi/n – „Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 
wam!»” (J 20, 26). 
6. auvto.j de. h|;dei tou.j dialogismou.j auvtw/n( ei=pen de. tw|/ avndri. tw|/ xhra.n e;conti th.n 
cei/ra\ e;geire kai. sth/qi eivj to. me,son\ kai. avnasta.j e;sth – „On wszakże znał ich myśli 
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i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się 
i stanął” (Łk 6, 8). 
7. ei`sth,keisan de. para. tw/| staurw/| tou/ VIhsou/ h` mh,thr auvtou/ kai. h` avdelfh. th/j mhtro.j 
auvtou/( Mari,a h` tou/ Klwpa/ kai. Mari,a h̀ Magdalhnh,  – „A obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (J 19, 
25). 
8. kai. avnasta.j avpo. th/j proseuch/j evlqw.n pro.j tou.j maqhta.j eu-ren koimwme,nouj auvtou.j 
avpo. th/j lu,phj – „Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze 
smutku” (Łk 22, 45). 
9. le,gei auvth/| o` VIhsou/j( avnasth,setai ò avdelfo,j souÅ Le,gei auvtw/| h` Ma,rqa( oi=da o[ti 
avnasth,setai evn th/| avnasta,sei evn th/| evsca,th| h`me,ra| – „Rzekł do niej Jezus: «Brat twój 
zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie 
zmartwychwstania w dniu ostatecznym»” 
(J 11, 23 – 24). 
10. kai. ei=pen auvtoi/j o[ti ou[twj ge,graptai paqei/n to.n cristo.n kai. avnasth/nai evk nekrw/n 
th/| tri,th| h̀me,ra| – „I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie” (Łk 24, 46). 
11. ~O de. VIhsou/j evsta,qh e;mprosqen tou/ h`gemo,noj\ – „Jezus zaś był postawiony przed 
namiestnikiem” (Mt 27, 11). 
 
 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
avnoi,gw avnoi,xw h;noixa( hvnoi,cqhn 

avne,w|xa( avnew|,cqhn 
hvne,w|xa(hvnew,|cqhn 

avne,w|ga 
h;noigmai 
avne,w|gmai 
hvne,w|gmai 

otwieram 

avntle,w avntle,sw h;ntlhsa h;ntlhka czerpię 
avpo,llumi avpolesw/ 

avpolw/ 
avpw,lesa avpolw,leka niszczę, 

a[ptw 
a[ptomai 

 
a[yomai 

h-ya 
h`ya,mhn 

 
h-mmai 

zapalam, 
dotykam się 

avfi,hmi avfh,sw avfh/ka 
avfikomhn 
avfe,qhn 

avfe,mai odpuszczam 

dei,knumi dei,xw e;deixa 
evdei,cqhn 

 pokazuję 

deipne,w deipnh,sw evdei,pnhsa  jem 
du,namai dunh,somai hvdunh,qhn dedu,nhmai mogę 
evle,gcw evle,gxw h;legxa 

hvle,gcqhn 
 wykazywać 

karcić 
evxaire,w evxelw/ 

evxelou/mai 
evxei/lon $e;xele & inf.% 
evxeila,mhn 

 wyjmuję, 
usuwam 

klei,w klei,sw e;kleisa 
evklei,sqhn 

 
ke,kleismai 

zamykam 

koima,w 
koima,omai 

  
evkoimh,qhn 

 
kekoi,mhmai 

śpię, 
zasypiam, 
umieram, 

krou,w  e;krousa  pukam 
meri,zw  evme,risa meme,rismai dzielę 
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evmeri,sqhn 
pa,scw pei,somai e;paqon pe,ponqa cierpię 
pi,ptw pesou/mai e;peson 

e;pesa 
 
pe,ptwka 

upadam 

thre,w thrh,sw evthrh,sa 
evthrh,qhn 

teth,rhka 
teth,rhmai 

zachowuję 

 
 1. Okres warunkowy rzeczywistości (modus realis) – wyraża warunek możliwy do 
spełnienia. Jest on zbudowany z poprzednika – zdania zawierającego warunek, które też 
wyprzedza w czasie zdanie główne, i następnika – zdania głównego. Kiedy dotyczy 
rzeczywistości, w poprzedniku występuje eiv z indicativem, a w następniku stoi również 
indicativus (jakiegokolwiek czasu) lub imperativus: 
- eiv te,kna tou/  vAbraa,m evste( ta. e;rga tou/  vAbraa.m evpopei/te\ – „Gdybyście byli dziećmi 
Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama” (J 8, 39); 
- eiv qe,leij( poih,sw w-de trei/j skhna,j))) – „Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty...” 
(Mt 17, 4); 
- eiv de. qe,leij eivj th.n zwh.n eivselqei/n( th,rhson ta.j evntola,j – „A jeśli chcesz osiągnąć 
życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17); 
- eiv pa,ntej skandalisqh,sontai evn soi,( evgw. ouvde,pote skandalisqh,somai – „Choćby 
wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię” (Mt 26, 33); 
- eiv de. o` ovfqalmo,j sou o` dexio.j skandali,zei se( e;xele auvto.n kai. ba,le avpo. sou/\ – „Jeśli 
więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie” (Mt 
5, 29); 
- eiv tau/ta poiei/j( fane,rwson seauto.n tw/| ko,smw| – „Skoro takich rzeczy dokonujesz, to 
okaż się światu!” (J 7, 4);  
- eiv de. evk qeou/ evstin( ouv dunh,sesqe katalu/sai auvtou,j – „Jeżeli rzeczywiście od Boga 
pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć...” (Dz 5, 39); 
- kai. eiv o` Satana/j avne,sth evfV e`auto.n kai. evmeri,sqh( ouv du,natai sth/nai avlla. te,loj e;cei 
– „Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim” (Mk 3, 26). 
 
 2. Okres warunkowy nierzeczywistości (modus irrealis). Jeśli warunek wyrażony 
przez mówiącego w poprzedniku jest niezgodny z rzeczywistością, a tym samym 
i następnik się nie spełnia, wówczas w poprzedniku występuje eiv z indicativem czasu 
historycznego (imperf. albo aor.), a w następniku mamy indicativus czasu historycznego 
z a;n (choć nie zawsze a;n jest obecne). Jeśli jest to imperfectum – wówczas treść odnosi 
się do teraźniejszości lub przyszłości, a jeśli aoryst – dotyczy przeszłości. Porównaj 
przykłady: 
- eiv ga.r evpisteu,ete Mwu?sei/( evpisteu,ete a'n evmoi,\ peri. ga.r evmou/ evkei/noj e;grayen – 
„Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on 
pisał” (J 5, 46); 
- eiv mh. h=n ou-toj para. qeou/( ouvk hvdu,nato poiei/n ouvde,n – „Gdyby ten człowiek nie był 
od Boga, nie mógłby nic czynić” (J 9, 33); 
- Ku,rie( eiv h=j w-de ouvk a;n mou avpe,qanen o` avdelfo,j – „Panie, gdybyś tu był, mój brat by 
nie umarł” (J 11, 32). 
- eiv hvgapa/te, me evca,rhte a'n o[ti poreu,omai pro.j to.n pate,ra – „Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca...” (J 14, 28); 
- eiv evk tou/ ko,smou h=te( o` ko,smoj a'n to. i;dion evfi,lei\ – „Gdybyście byli ze świata, świat 
by was kochał jako swoją własność” (J 15, 19). 
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- eiv evn Tu,rw| kai. Sidw/ni evge,nonto aì duna,meij aì geno,menai evn u`mi/n( pa,lai a'n evn 
sa,kkw| kai. spodw/| meteno,hsan – „Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was 
się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły” (Mt 11, 21). 
- eiv ga.r evx h`mw/n h=san( memenh,keisan a'n meq v h̀mw/n\ – „Gdyby byli z nas, byliby 
pozostali z nami” (1 J 2, 19). 
 
 3. Okres warunkowy prospektywny (prospectivus lub modus eventualis), kiedy 
realizacja czegoś jest niepewna, ale cały czas bardzo prawdopodobna; poprzednik 
wskazuje na pewne prawdopodobieństwo w teraźniejszości lub przyszłości przez użycie 
koniunktiwu, a następnik wyraża z reguły coś pewnego: 

a) jeśli dotyczy bezpośrednio przyszłości – w poprzedniku mamy evan (eiv + a;n) 
z koniunktiwem (jakiegokolwiek czasu). W następniku pojawia się indicativus futurum, 
lub imperativus. Czasem też może wystąpić coniunctivus aor. lub praes. jako tzw. con. 
futuryczny (który wyraża czynność przyszłą, a jego przeczeniem wówczas jest ouv). 
W takich przypadkach koniunktiwus aorystu nadaje wypowiedzi charakter dokonany 
i może być rozumiany jako futurum exactum (II), a koniunktiwus czasu teraźniejszego 
aspekt niedokonany – futurum I, np.: 
- eva.n de. evrwth,sw( ouv mh. avpokriqh/te – „Jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi...” 
(Łk 22, 68); 
- e;legen o[ti eva.n a[ywmai ka.n tw/n i`mati,wn auvtou/ swqh,somai – „Mówiła bowiem: 
«Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa»” (Mk 5, 28); 
- o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ – „Albowiem kto by chciał 
zachować duszę swą, straci ją” (Mk 8, 35); 
- tau/ta, soi pa,nta dw,sw( eva.n pesw.n proskunh,sh|j moi – „Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon” (Mt 4, 9); 
- eva.n ga.r avfh/te toi/j avnqrw,poij ta. paraptw,mata auvtw/n( avfh,sei kai. u`mi/n o` path.r 
u`mw/n o` ouvra,noij\ – „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam 
przebaczy Ojciec wasz niebieski” (Mt 6, 14); 
- eva.n mh. metanoh/te pa,ntej w`sau,twj avpolei/sqe – „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie” (Łk 13, 5); 
- VEa.n avgapa/te, me( ta.j evntola.j ta.j evma.j thrh,sete\ – „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 
zachowywać moje przykazania” (J 14, 15); 
- eva.n ta.j evntola,j mou thrh,shte( menei/te evn th/| avga,ph| mou( kaqw.j evgw. ta.j evntola.j tou/ 
patro,j mou teth,rhka – „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego...” (J 15, 10); 
- VIdou. e[sthka evpi. th.n qu,ran kai. krou,w\ eva,n tij avkou,sh| th/j fwnh/j mou kai. avnoi,xh| th.n 
qu,ran( Îkai.Ð eivseleu,somai pro.j auvto.n kai. deipnh,sw metV auvtou/ kai. auvto.j metV evmou/ – 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego 
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). 

b) jeżeli oznacza tylko ogólną prawidłowość – w poprzedniku mamy eva,n 
z koniunktiwem, w następniku czasownik w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego 
(który też czasem może mieć znaczenie czasu przyszłego): 
- avmh.n avmh.n le,gw soi( eva.n mh, tij gennhqh/| a;nwqen( ouv du,natai ivdei/n th.n basilei,an tou/ 
qeou/Å – „Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może 
ujrzeć królestwa Bożego” (J 3, 3); 
- avmh.n avmh.n le,gw soi( eva.n mh, tij gennhqh/| evx u[datoj kai. pneu,matoj( ouv du,natai 
eivselqei/n eivj th.n basilei,an tou/ qeou/Å - «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5); 
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- eva.n mh. fa,ghte th.n sa,rka tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou kai. pi,hte auvtou/ to. ai-ma( ouvk e;cete 
zwh.n evn e`autoi/j – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53); 
- eva,n tij peripath/| evn th/| h`me,ra|( ouv prosko,ptei( o[ti to. fw/j tou/ ko,smou tou,tou ble,pei\ – 
„Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata” (J 11, 9); 
- eva.n mh. ni,yw se( ouvk e;ceij me,roj met v evmou/\ – „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał 
udziału ze Mną” (J 13, 8); 
- u`mei/j fi,loi mou, evste eva.n poih/te a] evgw. evnte,llomai ùmi/nÅ – „Wy przyjaciółmi moimi 
jesteście, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję” (J 15, 14); 
- eva,n tij agapa/| to.n ko,smon( ouvk e;stin h̀ avga,ph tou/ patro.j evn auvtw/| –  „Jeśli kto miłuje 
świat, nie ma w nim miłości Ojca” (1 J 2, 15); 
- VEgw. o[souj eva.n filw/( evle,gcw kai. paideu,w\ –  „Ja kogokolwiek jeśli kocham, karcę 
i ćwiczę” (Ap 3, 19). 
 

4. Okres warunkowy wyrażający rzecz możliwą do spełnienia (modus potentialis). 
Oznacza coś co może zaistnieć w przyszłości, ale z jeszcze mniejszym 
prawdopodobieństwem niż przy modus eventualis, lub jest to tylko proste przypuszczenie 
bez odniesienia się do konkretnej rzeczywistości. W poprzedniku pojawia się eiv 
i optativus, a w następniku optativus razem z a;n. Wyrażenia w tym okresie warunkowym 
w sposób jednoznaczny w NT nie występują. Czasem możemy spotkać się z użyciem 
tego okresu warunkowego w formie niepełnej lub możemy znaleźć tzw. okresy mieszane. 
W grece biblijnej zanika optativus, a znaczenie i użycie coniunctivu zostaje poszerzone, 
i to on przejął funkcję optatiwu12.  

Typowym przykładem zastosowania modus potentialis w formie niepełnej (bez 
jednego czasownika) jest zdanie:  
- avllV eiv kai. pa,scoite dia. dikaiosu,nhn( maka,rioi – „Ale jeżelibyście nawet coś 
wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni [jesteście]” (1 P 3, 14; zob. też 1 P 3, 17). 
Można tutaj dodać czasownik „jesteście” albo może lepiej „bylibyście”. Tryb życzący 
(optativus) zostanie omówiony szczegółowo w następnej lekcji. 
 

5. Konstrukcja wyrażająca czynność powtarzającą się wielokrotnie (modus 
iterativus) podobna jest do okresów warunkowych, jest ona charakterystyczna dla greki 
klasycznej. W poprzedniku występuje eva,n i con. (lub eiv i opt.), a w następniku ind. praes. 
(lub perf.) dla czynności powtarzającej się w teraźniejszości lub ind. imperf. dla 
przeszłości. W NT pojawia się bardzo rzadko. Jako przykład możemy sięgnąć tutaj do 
1 Kor 11, 26: 
- o`sa,kij ga.r eva.n evsqi,hte to.n a;rton tou/ton kai. to. poth,rion pi,nhte( to.n qa,naton tou/ 
kuri,ou katagge,llete a;cri ou- e;lqh| - „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. 

Nowy Testament częściej posługuje się stosownymi przysłówkami w połączeniu 
z czasownikiem w trybie oznajmującym z dodatkiem a'n (które nadaje wyrażeniu bardziej 
ogólne znaczenie) np.: o]tan $o[te a;n) – ilekroć;  o[pou a'n – gdziekolwiek; o[soi a'n – 
ktokolwiek, każdy kto (Mk 3, 11; 6, 56; 11, 19).  

 
 
 
 

                                                 
12 D. B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, Grand Rapids 1996, s. 700. 
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Słówka: 
 
avrcitri,klinoj( ò – nadzorca sali biesiadnej 
klei,w – zamykać (perf. pass. ke,kleismai) 
koima,omai – śpię 
krou,w – pukać, kołatać 
meri,zw – (aor. pass. evmeri,sqhn) dzielić 
xhro,j( &a,( &o,n – suchy 
pa,lai – dawno, od dawna, już dawno 

po,qen – skąd 
prosko,ptw – (aor. act. prose,koya) potykać 
się 
sa,kkoj( &ou( o` – wór 
spodo,j( &ou/( h` – popiół, proch 
fwne,w – wydawać głos, wołać, 
przywoływać 

 
 
 
 
Lekcja 22  
 

Tryb życzący (optativus) w Nowym Testamencie. 
 

Optativus w Nowym Testamencie jest użyty około 68 razy. Tryb ten w większości 
przypadków wyraża życzenie lub pragnienie, możliwe do spełnienia w teraźniejszości lub 
przyszłości. Wyraża czasem również pewnego rodzaju możliwość (w teraźniejszości lub 
przyszłości) lub oczekiwanie na coś, co jest mniej prawdopodobne niż to, co można by 
wyrazić trybem przypuszczającym, stosując coniunctivus. 

Maryja na pozdrowienie anioła odpowiada:  
- ivdou. h` dou,lh kuri,ou\ ge,noito, moi kata. to. r`h/ma, sou – „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). Wyraz ge,noito to opt. aor. od 
gi,nomai – stać się. W Listach św. Pawła 14 razy spotykamy to słowo z przeczeniem mh,: 
- mh. ge,noito – „niech tak się nie stanie!”; „żadną miarą!”; „Nie daj tego Boże!”; „oby nie 
miało to miejsca!”; „przenigdy!”, tutaj tłumaczenia mogą być różne (por. Rz 3, 4.6.31; 6, 
2.15; 7, 7.13; 9, 14; 11, 1.11; 1 Kor 6, 15; Gal 2, 17; 3, 21; 6, 14). 
 

Tworzenie optatiwu. Tryb ten tworzy się przez użycie cechy -ih-, lub w stopniu 
zaniku -i- umiejscowionej między tematem a końcówką. W czasownikach I koniugacji 
zakończonych &w na pojawia się charakterystyczne -oi-, a w aor. -ai-  
 
 

1. W czasie teraźniejszym strony czynnej i medialno-pasywnej. 
 

Tryb życzący – optativus od lu,w 
 Czas teraźniejszy Czas przyszły 
od być eivmi, activum med./pass. activum medium passivum 
ei;hn 
ei;hj 
ei;h 
ei=men/ ei;hmen 
ei=te/ ei;hte 
ei=en/ ei;hsan 

lu,oimi 
lu,oij 
lu,oi 
lu,oimen 
lu,oite 
lu,oien 

luoi,mhn 
lu,oio 
lu,oito 
luoi,meqa 
lu,oisqe 
lu,ointo 

lu,soimi 
lu,soij 
lu,soi 
lu,soimen 
lu,soite 
lu,soien 

lusoi,mhn 
lu,soio 
lu,soito 
lusoi,meqa 
lu,soisqe 
lu,sointo 

luqhsoi,mhn 
luqh,soio 
luqh,soito 
luqhsoi,meqa 
luqh,soisqe 
luqh,sointo 
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Tryb życzący – optativus od verba contracta 
Czas teraźniejszy – activum Czas teraźniejszy – medi./pass. 

tima,w poie,w doulo,w tima,w poie,w  
timw|/mi /&w,|hn 
timw|/j  /&w,|hj 
timw|/   /&w,|h 
timw|/men 
timw|/te 
timw|/en 

poioi/mi/&oi,hn 
poioi/j /&oi,hj 
poioi/  /&oi,h 
poioi/men 
poioi/te 
poioi/en 

douloi/mi/&oi,hn 
douloi/j /&oi,hj 
douloi/  /&oi,h 
douloi/men 
douloi/te 
douloi/en 

timw|,mhn 
timw|/o   
timw|/to    
timw|,meqa 
timw|/sqe 
timw|/nto 

poioi,mhn 
poioi/o 
poioi/to 
poioi,meqa 
poioi/sqe 
poioi/nto 

douloi,mhn 
douloi/o 
douloi/to 
douloi,meqa 
douloi/sqe 
douloi/nto 

 
Tutaj zgodnie z omawianym wcześniej zasadami dochodzi do stosownych 

„ściągnięć”, np.: z tima,&oimi mamy timw|/mi, z poie&oi,mi mamy poioi/mi. 
 
2. Optativus w aoryście i perfectum. 

Tryb życzący – optativus od lu,w 
Aoryst Perfect 

activum medium passivum activum medi./pass. 
lu,saimi 
lu,saij 
lu,sai 
lu,saimen 
lu,saite 
lu,saien 

lusai,mhn 
lu,saio 
lu,saito 
lusai,meqa 
lu,saisqe 
lu,sainto 

luqei,hn 
luqei,hj 
luqei,h 
luqei/men 
luqei/te 
luqei/en 

lelu,koimi 
lelu,koij 
lelu,koi 
lelu,koimen 
lelu,koite 
lelu,koien 

lelume,noj ei;hn))) 

 
3.Zastosowanie optatiwu: 
a) wola, życzenie (na ogół bez partykuły a;n): 

- e;leoj u`mi/n kai. eivrh,nh kai. avga,ph plhqunqei,h – „Miłosierdzie wasze i pokój i miłość 
niech będą zwielokrotnione”  (Jud 1, 2; por. 1 P 1, 2; 2 P 1, 2) 
- Auvto.j de. ò qeo.j kai. path.r h̀mw/n kai. ò ku,rioj h̀mw/n VIhsou/j kateuqu,nai th.n o`do.n 
h`mw/n pro.j u`ma/j – „Sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus niech utoruje drogę naszą do 
was!” (1 Tes 3, 11) 
- u`ma/j de. ò ku,rioj pleona,sai kai. perisseu,sai th/| avga,ph| eivj avllh,louj kai. eivj pa,ntaj 
kaqa,per kai. h`mei/j eivj u`ma/j – „A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje 
waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was…” (1 Tes 3, 12). 

Uwaga! Tutaj należy zwrócić uwagę na formy bardzo podobne do siebie: lu,sai 
(opt. aor.) i lu/sai (inf. aor. act./imp. aor. med.) albo paideu,sai (opt. aor.) i paideu/sai (inf. 
aor. act.) i pai,deusai (imp. aor. med.) podobnie również perisseu,sai (opt. aor.) nie 
należy mylić z perisseu/sai (inf. aor. w 2 Kor 9, 3). 
- Auvto.j de. o` qeo.j th/j eivrh,nhj a`gia,sai u`ma/j o`lotelei/j – „Sam Bóg pokoju niech was 
całkowicie uświęca...” (1 Tes 5, 23) 
- …parakale,sai ùmw/n ta.j kardi,aj kai. sthri,xai evn panti. e;rgw| kai. lo,gw| avgaqw/| – 
„…niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!” 
(2 Tes 2, 17). 
- ~O de. ku,rioj kateuqu,nai ùmw/n ta.j kardi,aj eivj th.n avga,phn tou/ qeou/ – „Niechaj Pan 
skieruje serca wasze ku miłości Bożej…” (2 Tes 3, 5) 
- Auvto.j de. ò ku,rioj th/j eivrh,nhj dw,|h ùmi/n th.n eivrh,nhn dia. panto.j evn panti. tro,pw| – 
„A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób!” (2 Tes 3, 
16; por. 2 Tm 1, 16.18). 
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- katarti,sai u`ma/j evn panti. avgaqw/| eivj to. poih/sai to. qe,lhma auvtou/ – „Niech was 
uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę…” (Hbr 13, 21); 
- nai. avdelfe,( evgw, sou ovnai,mhn evn kuri,w| - „Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam 
radości w Panu” (Flm 1, 20). 
- evne,neuon de. tw/| patri. auvtou/ to. ti, a'n qe,loi kalei/sqai auvto, – „Pytali więc znakami 
jego ojca, jak by go chciał nazwać” (Łk 1, 62). 

b) przeklinanie lub życzenie komuś czegoś złego: 
- to. avrgu,rio,n sou su.n soi. ei;h eivj avpw,leian – „Niech pieniądze twoje przepadną razem 
z tobą” (Dz 8, 20); 

c) wyraża możliwość (optativus potentialis), szczególnie kiedy występuje 
z partykułą a;n odnosi się do przyszłej „akcji” której zaistnienie jest jednak uzależnione od 
różnych warunków czy okoliczności. Dotyczy zatem pewnej możliwości lub 
prawdopodobieństwa; czasem występuje jako element okresu warunkowego 
(w poprzedniku z eiv, lub następniku z a;n):  
- eiv qe,loi to. qe,lhma tou/ qeou/ – „Jeśli taka byłaby [pragnęłaby tego] wola Boża” (1 P 3, 
18; por. Dz 24, 19); 
- kai. auvtoi. h;rxanto suzhtei/n pro.j e`autou.j to. ti,j a;ra ei;h evx auvtw/n o` tou/to me,llwn 
pra,ssein – 
„A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić” (Łk 22, 
23 – ten przykład może też być rozumiany jak deliberativus); 
- pw/j ga.r a'n dunai,mhn eva.n mh, tij òdhgh,sei meÈ – „Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt 
nie wyjaśni?” (Dz 8, 31; por. Dz 27, 12). 

d) wahanie (deliberativus) 
- h` de. evpi. tw/| lo,gw| dietara,cqh kai. dielogi,zeto potapo.j ei;h o` avspasmo.j ou-toj – „Ona 
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1, 29); 
- mh,pote auvto.j ei;h o` cristo,j – „…czy przypadkiem nie On jest Mesjaszem” (Łk 3, 15; 
por. Łk 9, 46); 
- ti, a'n ei;h tau/ta – „Cóż to miałoby znaczyć?” (Łk 15, 26); 
- ti,j a'n ei;h peri. ou- le,gei – „Który to by był, o którym mówi” (J 13, 24); 
- ~Wj de. evn e`autw/| dihpo,rei ò Pe,troj ti, a'n ei;h to. o[rama o] ei=den – „Kiedy Piotr 
zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które widział…” (Dz 10, 17). 
- ti, a'n qe,loi ò spermolo,goj ou-toj le,geinÈ – „Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz?” (Dz 
17, 18). 
 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
a;rcw a;rxw 

a;rxomai 
a;rcqh,somai 

h=rxa 
hvrxa,mhn 
h;rcqhn 

 
h=rgmai 

rządzę, 
rozpoczynam 

diatara,ssw  dietara,cqhn  wprawiam w 
zamieszanie 

kale,w kale,sw evka,lesa 
evklh,qhn 

ke,klhka 
ke,klhmai 

wołam, 
nazywam 

katarti,zw katarti,sw kath,rtisa kath,rtismai doprowadzam 
do gotowości 

kateuqu,nw  kateu,quna  czynię prostą 
ovni,nhmi  w;nhsa 

wvnh,mhn 
$ovnai,mhn opt.% 

 mam korzyść, 
raduję się 

parakale,w  pareka,lesa  pocieszam, 
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parekalh,qhn parake,klhmai (proszę) 
perisseu,w  evperi,sseusa 

evperisseu,qhn 
 mam obfitość, 

pleona,zw  evpleo,nasa  pomnażam, 
rosnę 

plhqu,nw plhqunw/ evplh,quna 
evplhqu,nqhn 

 pomnażam, 
powiększam 

plhro,w plhrw,rw evplhrwsa 
evplhrw,qhn 

 
pepla,rwmai 

czynię pełnym, 
wypełniam 

sthri,zw sthri,xw evsth,rixa 
evsthri,cqhn 

 
evsth,rigmai 

utwierdzam 

 
 
Słówka: 
 
avpw,leia( &aj( h̀ – zniszczenie 
avrgu,rion( &ou( to, – pieniądze, srebro 
avspasmo,j( &ou/( o`  – pozdrowienie 
diapore,w – (impf. dihporoun) zastanawiać 
się 
evnneu,w – skinąć, dawać znaki 

o`dhge,w (fut. o`dhgh,sw) – prowadzić, 
pouczać 
potapo,j – jakiego rodzaju, cóż to za… 
spermolo,goj( &ou( o` – zbierający siew, 
nowinkarz 
suzhte,w – dociekać, dyskutować 

 
 
 
 
 

Tabela form podstawowych czasowników nieregularnych 
 
Praesens Futurum Aoryst Perfectum Znaczenie 
avgallia,w  hvgalli,asa 

hvgallia,qhn 
 weselę się 

avgapa,w avgaph,sw hvga,phsa 
hvgaph,qhn 

hvga,phka 
hvga,phmai 

kocham, miłuję 

avgge,llw avggelw/ h;ggeila 
hvgge,lhn 

h;ggelmai obwieszczam 

&a;hnumi &eva,xw &e;axa 
&eva,ghn 

 łamię; 
 z kat& 

a;gw a;xw h;gagon( &h=xa 
h;cqhn 

- 
h=gmai 

prowadzę; 
z avn&( kat&( ùp& 

&aìre,w 
aìre,omai 

&e`lw/ 
aìrh,somai 
aìreqh,somai 

&ei-lon 
eìlo,mhn 
&h|`re,qhn 

&h|[rhmai 
&ei[rhmai 

biorę, wybieram 
tematy: ai`rh&( 
ai`re&( evl& 

ai;rw  avrw/ h=ra 
h;rqhn 

h=rka 
h=rmai 

podnoszę 

&aivscu,nomai  hv|scuno,mhn 
hv|scu,nqhn 

 wstydzę się 
z evp&( kat& 

aivte,w aivth,sw h;|thsa h;|thka proszę 
avkou,w avkou,sw h;kousa 

hvkou,sqhn 
avkh,koa słucham 
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avlei,fw &alei,yw h;leiya 
&hvleifqhn 

 namaszczam 
z evx&( 

&avlla,ssw &avlla,xw &h;llaxa 
&hvlla,ghn 

&hvllagmai zmieniam 
z avp&( kat&( sun& 

a[llomai a`lou,mai h`la,mhn 
&h`lomhn 

 skaczę 
z avn&( evx&( evp& 

a`marta,nw a`marth,sw h`ma,rthsa 
h[marton 

h`ma,rthka grzeszę 

avmfie,nnumi   hvmfi,esmai odziewam 
avnali,skw 
avnalo,w 

avnalw,sw avnh,lwsa 
avnhlw,qhn 

 niszczę 
z avn&( kat&( pros& 

avnoi,gw avnoi,xw h;noixa( hvnoi,cqhn 
avne,w|xa( avnew|,cqhn 
hvne,w|xa(hvnew,|cqhn 
hvnoi,ghn 

avne,w|ga 
h;noigmai 
avne,w|gmai 
hvne,w|gmai 

otwieram 
 

avntle,w  h;ntlhsa h;ntlhka czerpię 
avpodidra,skw avpodra,somai avpe,dran  uciekam (LXX) 
avpoqnh|,skw avpoqanou/mai avpe,qanon te,qnhka umieram 
avpokri,nomai avpokrinou/mai 

avpokriqh,somai 
avpekrina,mhn 
avpekri,qhn 

 odpowiadam, 
oświadczam 

avpoktei,nw avpoktenw/ avpe,kteina 
avpekta,nqhn 

 zabijam 

     
avpo,llumi avpole,sw 

avpolw/ 
avpolou/mai 

avpw,lesa 
avpwlo,mhn 

avpolw,leka 
avpo,lwla 

niszczyć, 
zabijać 

a[ptw 
a[ptomai 

 
a[yomai 

h-ya 
h`ya,mhn 
&h[fqhn 

 
h-mmai 

zapalam, 
dotykam się 
z avn&( kaq&( peri& 

avre,skw  h;resa  podobam się 
avrne,omai avrnh,somai hvrnhsa,mhn 

hvrnh,qhn 
h;rnhmai zaprzeczam 

z avp& 
a`rpa,zw a`rpa,sw h[rpasa 

h`rpaghn 
&h`rpa,sqhn 

&h[rpaka porywam 
z di&( sun& 

a;rcw a;rxw 
a;rxomai 
a;rcqh,somai 

h=rxa 
hvrxa,mhn 
h;rcqhn 

 
h=rgmai 

rządzę, 
rozpoczynam, 
jestem pierwszy 

auvxa,nw 
au;xw 

auvxh,sw hu;xhsa 
huvxh,qhn 

 rosnę, 
daję wzrost 
z sun&( ùper& 

avfi,hmi avfh,sw avfh/ka 
avfikomhn 
avfe,qhn 

avfe,mai odpuszczam 

bai,nw bh,somai e;bhn be,bhka idę 
z avna&( evpi&( kata& 

ba,llw balw/ e;balon 
evblh,qhn 

be,blhka 
be,blhmai 

rzucam 
z avna&( dia&( kata& 
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bapti,zw bapti,sw evba,ptisa 
evbapti,sqhn 

beba,ptismai chrzczę 

ba,ptw ba,yw e;baya be,bammai zanurzam z evm& 
basta,zw basta,sw evba,stasa  niosę, znoszę 
bibrw,skw   be,brwka zjadam 
bio,w biw,sw 

biw,somai 
evbi,wsa 
evbi,wn 

bebi,wka żyję 

blasta,nw 
blasta,w 

 evbla,sthsa  kiełkuję, 
wydaję plon 

ble,pw ble,yw e;bleya 
evble,fqhn 

 spoglądam 

bo,skw boskh,sw 
boskhqh,somai 

evbo,skhsa  pasę, żywię 

game,w  evga,mhsa 
e;ghma 
evhamh,qhn 

gega,mhka pobieram się 

genna,w gennh,sw evge,nnhsa 
evgennh,qhn 

gege,nnhka 
gege,nnhmai 

rodzę, płodzę 

ghra,skw  evgh,rasa  starzeję się 
gi,nomai genh,somai evgeno,mhn 

evgenh,qhn 
ge,gona 
gege,nhmai 

staję się z avpo&( 
dia&( evpi&( para& 

ginw,skw gnw,somai e;gnwn 
evgnw,sqhn 

e;gnwka 
e;gnw,smai 

poznaję z avpo&( 
dia&( evpi&( kata& 

gra,fw gra,yw e;graya 
evgra,fhn 

ge,grafa 
ge,grammai 

piszę z avpo&( evpi&( 
kata&( pro& 

dei,knumi dei,xw e;deixa 
evdei,cqhn 

&de,deihmai pokazuję z avna&( 
avpo&( evn&( evpi&( ùpo& 

deipne,w deipnh,sw evdei,pnhsa  jem 
de,omai  evdeh,qhn  proszę 
de,rw  e;deira 

evda,rhn 
 biję, chłoszczę 

de,comai &de,xomai evdexa,mhn 
evde,cqhn 

de,degmai przyjmuję z avna&( 
avpo&( dia&( evk&( 

para&( pros&( ùpo& 
de,w dh,sw e;dhsa 

evde,qhn 
de,deka 
de,demai 

wiążę z kata&( 
sun& 

dhlo,w dhlw,sw evdh,lwsa 
evdh,lwqhn 

 ujawniam 

diakone,w diakonh,sw dihko,nhsa 
dihkonh,qhn 

 służę 

diatara,ssw  dietara,cqhn  wprawiam w 
zamieszanie 

dida,skw dida,xw evdi,daxa 
evdida,cqhn 

 nauczam 

di,dwmi dw,sw e;dwka 
e;do,mhn 
e;do,qhn 

de,dwka 
de,domai 
evdedw,kein 
(plusq.perf.) 

daję z avna&( avpo&( 
dia&( evk&( evpi&( 

para&( pro& 
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diya,w diyh,sw evdi,yhsa  pragnąć 
diw,kw diw,xw evdi,wda 

evdiw,cqhn 
dedi,wgmai prześladuję z  evk&( 

kata& 
doke,w  e;doxa  sądzę 
du,namai dunh,somai hvdunh,qhn dedu,nhmai mogę 
du,nw 
&du,w 

 e;dusa 
e;dun 

 
&dedumai 

znikam z evn&( evk( 

evpi& 
eva,w eva,sw ei;asa  pozwalam  

z pros& 
evggi,zw evggisw 

evggiw/ 
h;ggisa h;ggika zbliżam się  

z pros& 
evgei,rw evgerw/ 

evgerqh,somai 
h;geira 
hvge,rqhn 

evgh,germai wstaję z di&( ex& 

evle,gcw evle,gxw h;legxa 
hvle,gcqhn 

 wykazuję 
karcę 

evlee,w 
evlea,w 

evleh,sw hvle,hsa 
hvleh,qhn 

hvle,hmai lituję się 

e[lkw e`lku,sw ei[lkusa  ciagnę z evx& 
evlpi,zw evlpiw/ h;lpisa h;lpika spodziewam się 

z avp&( pro& 
evnte,llomai evntelou/mai evneteila,mhn evnte,talmai nakazuję 
evxaire,w evxelw/ 

evxelou/mai 
evxei/lon 
$e;xele & inf.% 
evxeila,mhn 

 wyjmuję, 
usuwam 

evpi,stamai evpisth,somai hvpisth,qhn  wiem, znam 
evrga,zomai  hvrgasa,mhn 

eivrgasa,mhn 
&ei;rgasqhn 

ei;rgasmai robię z kat&( peri&( 
pros& 

e;rcomai evleu,somai h=lqon evlh,luqa przychodzę, idę 
z avn&( avp&( di&( pro& 

evrwta,w evrwth,sw hvrw,thsa  pytam 
evsqi,w( e;sqw fa,gomai e;fagon  jem 
euvaggeli,zw 
euvaggeli,omai 

 euvhgge,lisa 
euvhggli,sqhn 

euvhgge,lismai głoszę dobrą 
nowinę 

eu`ri,skw eu`rh,sw eu-ron 
eu`re,qhn 

eu[rhka znajduję 

euvfrai,nomai  huvfra,nqhn  raduję się 
eu;comai &eu;xomai eu;xamhn hu=gmai modlę się z pros& 
e;cw e[xw e;scon 

(imperf. ei=con) 
e;schka mam z avn&( avp&( 

par&( sun&(  
za,w 
zh,w 

zh,sw 
zh,somai 

e;zhsa  żyję z avna&( sun& 

zeu,gnumi  &e;zeuxa  wiążę z sun& 
zw,nnumi zw,sw e;zwsa &e;zwsmai opasuję z avna&( 

dia&( peri&( u`po& 
h`ge,omai  h`ghsa,mhn h[ghmai przewodzę 
h[kw h[xw h-xa h-ka przychodzę z avn&( 

kaq& 
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qanato,w qanatw,sw evqana,twsa 
evqanatw,qhn 

 uśmiercać  

qe,lw( evqe,lw  hvqe,lhsa  chcę 
qli,bw  evqli,bhn te,qlimmai uciskam 
&qnh|,skw &qanou/mai &e;qanon te,qnhka umieram z avpo& 
qu,w  e;qusa 

evtu,qhn 
te,qumai składam w 

ofierze 
iva,omai iva,somai ivasa,mhn 

iva,qhn 
i;amai uzdrawiam 

i[hmi h[sw h-ka 
e[qhn 

&e[wmai 
&ei=mai 

posyłam, z avn&( 
avf&( kaq&( par&( 

sun&). 
&i`kne,omai  &i`ko,mhn  przybywam 

z avf&( di&( evf& 
i[sthmi 
w znaczeniu 

przechodnim: 

 

sth,sw (act.) 
sth,somai 
(med.) 
staqh,somai 
(pass.) 

e;sthsa (act.) 
evsthsa,mhn (med.) 
e;sta,qhn (pass.) 

 stawiam 
 

w znaczeniu 

nieprzechodnim: 

 

sth,somai 
 

e;sthn 
 

e[sthka  
e`stw,j 
eìsth,kein 

 

staję 

kaqai,rw  evka,qara keka,qarmai czyszczę  
z dia&( evk& 

kaqari,zw kaqariw/ evkaqa,risa 
evkaqari,sqhn 

kekaqa,rismai oczyszczam  
z dia&(  

kaqi,zw kaqi,sw evka,qisa keka,qika siadam z avna&( 
evpi&( para&( peri& 

kai,w &kau,sw &e;kausa 
evkau,qhn 

ke,kaumai zapalam 
z evk&( kata& 

kale,w kale,sw evka,lesa 
evklh,qhn 

ke,klhka 
ke,klhmai 

wołam, 
nazywam 

kalu,ptw kalu,yw evka,luya 
evkalufqhn 

keka,lummai zakrywam z avna&( 
avpo&( evpi&( kata& 

katarti,zw katarti,sw kath,rtisa kath,rtismai doprowadzam 
do gotowości 

kateuqu,nw  kateu,quna  czynię prostą 
kauca,omai kauch,somai evkauchsa,mhn kekau,chmai chwalę się z evg& 
kera,nnumi  evke,rasa keke,rasmai mieszam 

przygotowuję 
kerdai,nw kerdh,sw evke,rdhsa 

evkerdh,qhn 
 zdobywam, 

zyskuję 
ki,crhmi  e;crhsa  pożyczam 
klai,w klau,sw evklausa  płaczę 
kla,w  e;klasa 

evkla,sqhn 
 łamię z evk&( kata& 

klei,w klei,sw e;kleisa 
evklei,sqhn 

 
ke,kleismai 

zamykam z avpo&( 
evk&( kata&( sug& 
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kli,nw klinw/ e;klina 
&evkli,qhn 

ke,klika kładę z avna&( evk&( 

kata&( pros& 
koima,w 
koima,omai 

  
evkoimh,qhn 

 
kekoi,mhmai 

śpię, zasypiam, 
umieram, 

kore,nnumi  evkore,sqhn keko,resmai jestem nasycony 
kra,zw kra,xw e;kraxa ke,kraga krzyczę 
kri,nw krinw/ e;kri,na 

evkri,qhn 
ke,krika 
ke,krimai 

sądzić z avna&( 
avpo&( dia&( kata& 

krou,w  e;krousa  pukam 
kru,ptw  e;kruya 

evkrubhn 
ke,krummai ukrywam z avpo&( 

kta,omai kth,somai evkthsa,mhn  nabywam 
kti,zw  e;ktisa 

evkti,sqhn 
e;ktismai stwarzam 

lagca,nw  e;lacon  otrzymuję losem 
lamba,nw lh,myomai e;labon 

evlhmfqhen 
ei;lhfa 
ei;lhmmai 

biorę z avna&( evpi&( 
kata&( para&( pros& 

le,gw 
 

evrw/ ei=pon( ei=pa 
evrrh,qhn 
evrre,qhn 

ei;rhka 
ei;rhmai 

mówię z avnti&( 
evk&( evpi&( kata&( 

pro&( sul& 
le,gw $2% 
le,gomai 

le,xw 
le,xomai 

e;lexa 
&evlexamhn 
&evle,cqhn 

&le,legmai zbieram, 
wybieram z evk&( 
dia& 

lei,pw lei,yw e;lipon 
evlei,fqhn 

le,loipa 
le,leimmai 

opuszczam 

lu,w lu,sw e;lusa 
evlu,qhn 

le,luka 
le,lumai 

rozwiązuję 

manqa,nw  e;maqon mema,qhka uczę się 
&massw  &e;maxa  ugniatać rękami 

z avpo&( evk& 
mequ,w  evmequ,sqhn  być pianym 
me,llw mellh,sw   zamierzam 
me,nw menw/ e;meina meme,nhka pozostaję z avna&( 

peri&( ùpo& 
meri,zw  evme,risa 

evmeri,sqhn 
meme,rismai dzielę 

metanoe,w metanoh,sw metano,hsa  nawracam się 
mimnh|,skw 
mimnh|,skomai 

&mnh,sw 
mnhsqh,somai 

&e;mnhsa 
evmnh,sqhn 

 
me,mnhmai 

przypominam 
z avna&( ùpo& 

&ne,mw  &evnemh,qhn  dzielę z avpo&( dia& 
ni,ptw  e;niya  myję z avpo& 
nika,w nikh,sw e;nikhsa neni,khka zwyciężam 
nu,ssw  e;nuxa 

&evnu,ghn 
 kłuję z kata& 

xhrai,nw  evxh,rana 
evxhra,nqhn 

evxh,rammai suszę 

@oi=da# eivdh,somai  oi=da wiem z sun& 
oivkodome,w oivkodomh,sw wv|kodo,mhsa oivkodo,mhmai buduję z avn&( evp&( 
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oivkodomh,qhn sun& 
o;mnumi  w;mosa  przysięgam 
o`moi,ow o`moiw,sw w`moi,wsa 

w`moiw,qhn 
w`moi,wmai 
&o`moi,wmai 

upodabniam 
z avf& 

ovni,nhmi  w;nhsa 
wvnh,mhn 
$ovnai,mhn opt.% 

 mam korzyść, 
raduję się 

o`ra,w o;yomai ei=don( w;yhsa 
ei=da 
w;fqhn 

e`w,raka 
e`o,raka 

widzę z avf&( 
evf&(pro& 

parakale,w  pareka,lesa 
parekalh,qhn 

 
parake,klhmai 

pocieszam, 
(proszę) 

pa,scw pei,somai e;paqon pe,ponqa cierpię 
pata,ssw pata,xw evpa,taxa  uderzam 
pau,w 
pau,omai 

pau,sw 
pau,somai 

e;pausa 
evpausa,mhn 
&evpa,hn 

pe,paumai kończę z avna&( 
kata& 

pei,qw pei,sq e;peisa 
evpei,sqhn 

pe,poiqa 
pe,peismai 

przekonuję 

peina,w peina,sw evpeina,sa  jestem głodny 
pe,mpw pe,myw e;pemya 

&evpe,mfqhn 
 posyłam z avna&( 

evk&( pro& 
perisseu,w  evperi,sseusa 

evperisseu,qhn 
 mam obfitość 

pia,zw  evpi,asa 
evpia,sqhn 

 pojmać, 
pochwycić 

pi,mplhmi plh,sw e;plhsa 
evplh,sqhn 

pe,plhka 
pe,plhsmai 

napełniam 

pi,nw pi,omai e;pion 
evpo,qhn 

pe,pwka 
pe,pomai 

piję 

pipra,skw  evpra,qhn pe,praka 
pe,pramai 

sprzedaję 

pi,ptw pesou/mai e;peson 
e;pesa 

pe,ptwka 
pe,pramai 

upadam z avna&( 
avpo&( evk&( kata& 

pleona,zw  evpleo,nasa  pomnażam, 
rosnę 

plhqu,nw plhqunw/ evplh,quna 
evplhqu,nqhn 

 pomnażam, 
powiększam 

plhro,w plhrw,rw evplhrwsa 
evplhrw,qhn 

 
peplh,rwmai 

czynię pełnym, 
wypełniam 

poie,w poih,sw evpoih,sa pepoi,hka 
pepoi,hmai 

robić 

poimai,nw poimanw/ evpoi,mana  pasę 
poreu,omai poreu,somai evporeu,qhn pepo,reumai idę 
pra,ssw pra,xw e;praxa pe,praca 

pe,pragmai 
czynię 

ptu,w &ptu,sw &e;ptusa 
&evptu,sqhn 

 spluwam 
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punqa,nomai  evpuqo,mhn  dowiaduję się 
r`h,gnumi r`h,xw e;rrhxa 

e;rhxa 
 rozrywam z dia&( 

peri& 
r`i,ptw  e;riya 

e;rriya 
e;rrimmai rzucam 

r`u,omai r`u,somai evrrusa,mhn 
evrru,sqhn 

 ratuję, 
wyzwalam 

sbe,nnumi sbe,sw e;sbesa  gaszę 
shmai,nw  evsh,mana  zapowiadam 
ska,ptw ska,yw e;skaya 

evska,fhn 
e;skammai kopię 

spei,rw  e;speira 
evsparhn 

e;sparmai sieję 

stauro,w staurw,sw evstau,rwsa 
evstaurw,qhn 

 
evstau,rwmai 

krzyżuję 

ste,llw stelw/ e;steila 
evsta,lhn 

e;stalka 
e;stalmai 

posyłam z avpo&( 
dia&( kata& 

sthri,zw sthri,xw evsth,rixa 
evsth,risa 
evsthri,cqhn 

 
evsth,rigmai 

utwierdzam 

stre,fw stre,yw e;streya 
evstra,fhn 

 
e;strammai 

kręcę, 
odwracam 

sw|,zw sw,sw e;swsa 
evsw,qhn 

se,swka 
se,swmai 

wybawiam z dia&( 
evk& 

tara,ssw  evta,raxa 
evtaracqhn 

teta,ragmai podburzam 

ta,ssw ta,xomai e;taxa 
evta,ghn 
evta,cqhn 

te,tagmai umieszczam 
z avna&( evpi&( pros& 

&tei,nw &tenw/ &e;teina  naciągam z evk&( 

para&( pro& 
tele,w tele,sw ente,lesa 

evtele,sqhn 
tete,leka 
tete,lesmai 

kończę z avpo&( 

dia&( evk&( empi& 
&te,llw 
&tellomai 

&telw/ 
&telou/mai 

&e;teila 
&evteila,mhn 

&tetalka 
&tetalmai 

spełniam z avna&( 

evn& 
thre,w thrh,sw evthrh,sa 

evthrh,qhn 
teth,rhka 
teth,rhmai 

zachowuję 

ti,qhmi qh,sw e;qhka 
evqe,mhn 
evte,qhn 

te,qeika 
$te,qhka% 
te,qeimai       
$kei/mai% 

kładę z avna&( evk&( 
evpi&( kata&( para&( 

pros& 

ti,ktw te,xomai e;tekon 
evte,cqhn 

te,toka rodzę 

tre,pw tre,yw e;treya 
evtraphn 

 obracam z avna&( 
avpo&( evk&( evn&( peri& 

tre,fw qre,yw e;qreya 
evtra,fhn 

 
te,qrammai 

karmię z avna&( evn&( 
evk& 

tre,cw  e;dramon  biegnę z eivs&( 
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pros&( sun& 
tugca,nw  e;tucon te,tuca 

te,teuca 
osiągam, 
zdarzać się z evn& 

fai,nw fanw/ 
fanou/mai 

e;fana $e;fhna% 
evfa,nhn 
evfa,nqhn 

pe,fagka 
pe,fasmai 

pokazuję, 
jaśnieję 

fe,rw oi;sw h;negka 
h;negkon 
hvne,cqhn 

evnh,noca niosę z avna&( avpo&( 
dia&( kata&( peri&( 

pros& 
feu,gw feu,xomai e;fugon pe,feuga uciekam z avpo&( 

dia&( evk& 
fhmi,( le,gw evrw/ 

le,xw 
fh,sw 

ei=pon( ei=pa 
e;lexa( evle,cqhn 
e;fhsa( e;fh 
$evrvr̀h,qhn% 

$ei;rhka% 
$ei;rhmai% 

mówię 

file,w filh,sw evfilh,sa pefi,hka kocham, lubię 
fobe,omai  evfobh,qhn  boję się 
fula,ssw fula,xw evfu,laxa  strzegę 
fu,w  evfu,hn  wyrastam 
fwti,zw fwti,sw evfw,tisa 

evfwti,sqhn 
pefw,tismai oświetlam 

cai,rw carh,somai evca,rhn  raduję się 
cra,omai 
$crw/mai% 

crh,somai evcrhsa,mhn ke,crhmai używam 

cwri,zw cwri,sw evcw,risa 
evcwri,sqhn 

kecw,rismai oddzielam z avpo&( 
dia& 

yeu,domai  evyeusa,mhn  kłamię 
&wvqe,w  w=sa( e;wsa  pcham z avp&( evx& 
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Słownik: 
 
A 
a;bussoj, -ou( h` – otchłań, czeluść 
avgaqo,j, -h, ,-o,n – dobry 
avgallia,w – weselić się 
avgapa,w – kochać 
avga,ph, -hj( h` – miłość 
avgge,llw – obwieszczać 
a;ggeloj, -ou( ò – posłaniec, anioł 
a`gia,zw – uświęcać 
a[gioj( i,a( &on  – święty, -a, -e 
avgnoe,w – nie wiedzieć 
avgora,zw – kupować 
a;gw( h=gon (act.)( hvgo,mhn (pass.) – prowadzić 
avgw,n( avgw,noj( ò – walka 
a;gnafoj( &on – nieściągnięty, nowy 
avdelfh,( &h/j( h` – siostra 
avdelfo,j -ou/( o ̀– brat, krewny 
avdike,w – czynić niesprawiedliwość, szkodzić 
aivdw,j( &ou/j( h` – wstyd 
ai-ma( &toj( to, – krew 
aivne,w – wielbić 
ai`re,w – brać; (med.) wybierać 
ai;rw – podnosić 
aivte,w (impf., med. hv|tou/nto) – prosić, żądać 
aivw,n( &w/noj( ò – wiek, wieczność 
aivw,nioj( &on – wieczny 
avka,qaroj( on – nieczysty 
avkolouqe,w – chodzić za, towarzyszyć komuś 
avkou,w – słuchać 
avkribh,j( &e,j – dokładny 
avkribw/j – precyzyjnie 
avkri,j( &i,doj( h` – szarańcza 
avlei,fw – namaszczać 
avle,ktwr( &oroj( ò – kogut 
avlh,qeia, -aj( h` – prawda 
avlhqino,j, -h, ,-o,n – prawdziwy 
avlhqw/j – prawdziwie 
a`lieu,j( e,wj( ò – rybak 
a`lieu,w – łowić ryby  
avlla, – ale, lecz 
avllh,lwn – nawzajem (gen.) 
a[llomai – skakać 
a;lloj( a;llh( a;llo( -ou( -hj( -ou – inny, inna, 
inne 
avmaqh,j( &e,j – nieuczony 
a`marta,nw - grzeszyć 
a`marti,a, -aj( h` – grzech, błąd 
a`martwlo,j( &o,n – grzeszny 
avmh,n – zaprawdę, istotnie, 
avmno,j, -ou/( o ̀– baranek 
a`marta,nw – grzeszyć 
a;mpeloj, -ou( h` – winorośl, krzew winny 
avmpelw,n( w/noj( o` – winnica  
avmfie,nnumi – odziewać  

avnabai,nw( avne,bainon – iść do góry 
avna,dexij( &ewj( h` – pojawienie się 
avnaire,w – (aor.: avnei/lon) usuwać, zabić 
avnakli,nw – włożyć, położyć, kłaść          
avnali,skw – niszczyć, zabijać 
avnamimnh|,skw – przypominać (sobie) 
avna,mnhsij( &ewj – przypomnienie 
avnapi,ptw – kłaść się, rozłożyć się 
avna,stasij( &ewj( h` – zmartwychwstanie 
avneleh,mwn( &on – nielitościwy 
avnh,r( avndro,j( ò – mąż, człowiek 
a;nqrwpoj, -ou( ò – człowiek 
avni,sthmi – powstać, zmartwychwstać 
avnoi,gw – otwierać 
a;nomoj( &on – bezprawny 
avnta,llagma( &toj( to, – zamiana 
avntle,w – czerpać, wyciągać 
a;nw – wysoko 
a;nwqen – z góry 
avpaite,w – żądać z powrotem 
a[pax – jeden raz 
avpei,rastoj( &on – nie podlegający próbie 
a;pistoj, -h ,-on – niewierny 
avpo, – (z gen.) z, od 
avpoqnh|,skw - umierać 
avpoka,luyij( &ewj( h` – objawienie 
avpokri,nomai – odpowiadam 
avpoktei,nw – (fut. avpoktenw/) zabić 
avposte,llw – posyłam 
a[ptw – zapalać, (med.) dotykać   
avpw,leia( &aj( h` – zniszczenie 
avrgu,rion( &ou( to, – pieniądze, srebro 
avrgurou/j( &a/( &ou/n – srebrny 
avre,skw – podobać się 
avreth,, -h/j( h` – cnota 
avriqme,w – liczyć 
avriqmo,j( &ou( ò – liczba 
avristero,j( &a,( &o,n – lewy 
avrke,w  – wystarczyć 
avrne,omai – zaprzeczać 
avrni,on( &ou( to, – baranek, jagnię 
a`rpa,zw - porywać 
a;rrwstoj( on; -ou, – będący bez sił, chory 
a;rti  – teraz 
a;rtoj, -ou( ò – chleb 
avrch,, -h/j( h` – początek 
avrcitri,klinoj( ou( ò – nadzorca sali biesiadnej 
a;rcw – rządzić, rozpoczynać 
a;rwma, -toj( to,  – wonny korzeń 
avsebh,j( &e,j – bezbożny 
avsqene,w – być chorym, słabym 
avspasmo,j( &ou/( o ̀ – pozdrowienie 
avssa,rion( &ou( to, – as, moneta 1/16 denara 
avsfalh,j( &e,j – niezawodny 
auvlh,, -h/j( h` – dziedziniec 
auvxa,nw – powiększać, wzrastać 
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avfaire,w  – odciąć, odejmować 
avfedrw/n( &w/noj( o ̀– ustęp, toaleta 
a;fesij( &e,sewj( h` – odpuszczenie 
avfi,hmi– odpuszczać 
avfo,bw/j – bez lęku 
a;fonoj( &on – niemy, milczący 
a;frwn( &on – głupi 
 
B 
baqu,j( &ei/a( &u, – głęboki 
bai,nw – iść 
ba,llw - rzucać 
bapti,zw – chrzcić, myć 
ba,ptw – zanurzać, maczać 
basi,leia, -aj( h` – królowa 
basilei,a, -aj( h` – królestwo 
basileu,j, -e,wj( o` – król 
basta,zw (fut. basta,sw) – dźwigać, nosić 
bh/ma( &toj( to, – stopień, trybuna 
bi,bloj, -ou( h` – księga 
bibrw,skw – zjadać 
bio,w - żyć 
blasta,w – kiełkować 
ble,pw – patrzeć, spoglądać 
bo,skw – paść, żywić 
braci,wn( &ontoj( o ̀– ramię, moc boska 
 
G 
game,w – żenić się 
ga,moj( -ou( o ̀– uczta weselna 
ga,r – bo, bowiem, gdyż 
gasth,r( &tro,j( h` – brzuch, łono 
gei,twn( &onoj( ò – sąsiad 
gemi,zw – napełniać 
geneth,( &h/j( h` – urodzenie 
genna,w – dawać życie, rodzić 
ge,noj( &ouj( to, – ród 
ge,rwn( &ontroj( ò – starzec 
gewrgo,j -ou/( o` – rolnik 
gh/, -h/j( h` – ziemia 
ghra,skw – starzeć się 
gi,nomai – stawać się, zaistnieć 
ginw,skw – znać, wiedzieć 
glau/x( &koj( h` – sowa 
gluku,j( &eia (&u, – słodki 
glw/ssa, -hj( h` – język 
glwsso,komon( &ou( to. – sakiewka, szkatuła 
gnafeu,j( e,wj( ò – folusznik, pilśniarz 
gonei/j( e,wj( acc. pl. gonei/j od @goneu,j( &e,wj( ò# 

– w NT tylko l. mn. - rodzice 
go,nu( go,natoj( to, – kolano  
goggu,zw – szemrać, szeptać 
gra,fw – piszę 
grhgore,w – czuwać 
gunh,( &aiko,j( h` - kobieta 
 

D 
daimo,nion, -ou( to, – demon, zły duch 
dai,mwn( &onoj( o ̀– demon, zły duch 
dakru,w – (aor. evda,krusa) płakać 
da,ktuloj, -ou( o ̀– palec 
de, – zaś, a 
de,hsij( &ewj( h` – prośba 
dei/ (imperf. e;dei)– trzeba, należy 
dei,knumi – pokazywać 
deipne,w – jeść 
dei/pnon, -ou( to, – uczta, wieczerza 
de,ndron( &ou( to, – drzewo 
dexio,j( &a,( &o,n – prawy 
de,rw – bić, chłostać 
despo,thj( &ou( o ̀– władca, pan 
de,comai – przyjmować 
de,w – wiązać 
dhlo,w – czynić jasnym, ujawniać 
dia, – przez (z gen.); z powodu (z acc.) 
diakone,w – służyć 
diakri,nw – czynię różnicę, waham się 
diapore,w – zastanawiać się 
diatara,ssw – wprawiać w zamieszanie 
dida,skaloj -ou( ò – nauczyciel 
dida,skw – uczę 
di,dwmi – daję 
di,kaioj, -a ,-on – sprawiedliwy 
dikaio,w – czynić sprawiedliwym 
dikai,wj – słusznie, sprawiedliwie 
diya,w – pragnąć, być spragnionym 
diw,kw – (fut. diw,xw) ścigać 
doke,w – sądzić, mniemać 
do,xa, -hj( h` – chwała, sława 
dou/loj, -ou( ò – niewolnik, sługa 
du,namai – mogę, jestem zdolny 
du,namij( &ewj( h` – moc, potęga, cud 
du,nw – znikać 
dw/ron, -ou(to, – dar 
 
E 
eva,w – pozwalać 
evggi,zw – zbliżać się 
evggra,fw – zapisać 
evggu,j – blisko 
evgei,rw – wstawać 
evgw, – ja 
evqe,lw = qe,lw – chcieć  
e;qnoj( &ouj( to, – naród, plemię 
e;qoj( &ouj( to, – zwyczaj 
eiv – jeśli, czy, że, jeśli tylko 
ei=doj( &ouj( to, – postać, wygląd, kształt 
eivkw,n( &o,noj( h` – obraz, podobieństwo 
eivmi, – jestem 
ei=pen – aor. (przeszły dok.) od le,gw – powiedzał  
eivpw,n – aor. participium od le,gw 
eivrh,nh, -hj( h` – pokój, harmonia 
eivj – (z acc.) do, w stronę  
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ei-j( mi,a( e[n – jeden, jedna, jedno 
eivsporeu,omai – wchodzić 
evk, ex – (z gen.) z, od, spośród, z powodu 
evkba,llw – wyrzucać 
evkei/noj, evkei,nh, ekei/no – tamten, tamta, tamto 
evkklhsi,a, -aj( h` – zgromadzenie, kościół 
evkle,gomai – wybrać (sobie, dla siebie) 
evkma,ssw (aor. evxe,maxa) – osuszyć, wytrzeć 
evktei,nw – wyciągnąć, rozciągnąć 
evktina,ssw – strzącać 
ek̀w,n( ek̀ou/sa( èko,n – chętny 
evlai,on( &ou( to, – oliwa, olej z oliwek 
evle,gcw – wykazywać  
evlee,w – litować się, mieć miłosierdzie 
evlehmosu,nh( &hj( h` – jałmużna 
e;leoj( &ouj( to, – miłosierdzie 
evleuqero,w  – wyzwalać 
e[lkw – ciągnąć, wlec 
evlpi,zw – spodziewać się 
evlpi,j( &doj( h` – nadzieja 
evn – (z dat.) w 
evndunamo,w – wzmacniać, stać się silnym 
e[neka – z powodu, ze względu na 
e[neken – dlatego, z tego powodu 
evniauto,j( &ou/( ov – rok 
evnneu,w – skinąć, dawać znaki 
e;ntalma( &toj( to, – nakaz, przepis 
evnte,llomai – nakazywać, rozkazywać 
evnteu/qen – stąd, z tego, na drugą stronę 
evnw,pion – przed, wobec (z gen.) 
evxaire,w – wyjmować, usuwać 
evxousi,a, -aj( h` – autorytet, moc 
eòrth,, -h/j( h` – święto 
evpau,rion – następnego dnia 
evpendu,omai – wdziewać na wierzch 
evpendu,thj( ou( o` – płaszcz 
evpi, – na, po (z gen.); na, w, nad (z dat.); poprzez, 
po (z acc.) 
evpi,blhma( &toj( to, – łata 
evpiqume,w – pragnąć, pożądać 
evpilanqa,nomai – zapominam 
evpime,nw – pozostawać, trwać 
evpipra,ttw – przyszywać 
evpi,skopoj, -ou( o ̀– opiekun, strażnik 
evpi,stamai – widzieć 
evpistolh, , -h/j( h` – list 
evrga,zomai – robić, pracować 
e;rgon, -ou( to, – czyn 
e;rhmoj, -ou( h` – pustynia 
e;rij, -idoj( h` – kłótnia 
e;rcomai – iść, przychodzić 
evrwta,w – pytać, prosić, błagać 
evsqi,w – jeść 
e;toj( &ouj( to, – rok 
eu= – dobrze 
euvaggeli,zw – głosić dobrą nowinę 

euvagge,lion, -ou( to, – ewangelia 
euvgenh,j( &e,j – szlachetnie urodzony 
eùri,skw - znajdować 
euvsebh,j( &e,j – pobożny 
euvcariste,w – być wdzięcznym 
eu;comai – modlić się 
e;cw (ei=con niereg. imperf.) – mieć 
 
Z 
zeu,gnumi – wiązać, ujarzmiać 
zhlo,w – zabiegać, być zazdrosnym 
zhte,w – szukać 
zh,w - żyć 
zwh, , -h/j( h` – życie 
zwnnu,w – (imperf. evzw,nnuon( fut. zw,sw) opasać  
 
H 
h`gemw,n( &o,noj( ò – wódz, przywódca 
h`ge,omai – przewodzić 
h[kw – przychodzić 
h[lioj -ou( o ̀– słońce 
h-loj -ou( o` – gwóźdź 
h`me,ra, -aj( h` – dzień 
h[misuj( &eia( &u* &ouj( &ei,aj( &ouj – połowa 
 
Q 
qa,lassa, -hj( h` – morze 
qanato,w – uśmiercać 
qa,ptw (aor. e;qaya) – grzebać kogoś 
qe,lema( &toj( to, – wola, pragnienie 
qe,lw( evqe,lw - chcieć 
qeri,zw – zbierać żniwo 
qerismo,j( &ou/( o` – żniwo 
qermai,nomai – grzać się 
qeore,w – oglądać, patrzeć, przyglądać się 
qeo,j, -ou/( o` – Bóg 
qerapeu,w – uzdrawiać 
qe,roj( &ouj( to, – lato 
qh/luj( &eia( &u – żeński 
qhsauri,zw – zbierać skarby 
qhsauro,j( &ou/( o` – skarb 
qli,bw – uciskać 
qli/yij( &ewj( h` – ucisk, utrapienie 
qre,mma( &toj( to, – zwierzę domowe 
qri,x( trico,j( h` – włos 
quga,thr( qugatro,j( h` – córka 
qu,w – składać w ofierze  
qw,rax( &akoj( ò – pancerz 
 
I 
iva,omai – uzdrawiać 
i;de( ivdou,  – oto, oto on, spójrz, zobacz! 
i;dioj, -a ,-on – swój własny, osobisty 
i`ero,n, -ou/( to, – świątynia 
i`ma,tion, -ou( to, – szata, ubranie, płaszcz 
i[na – aby, żeby 
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i`ppeu,j( e,wj( o` – jeździec 
i=rij, i;ridoj( h` – tęcza 
i;soj( h( on – równy 
i[sthmi – stać, stawiać 
ivscu,j( &uo,j( h` – potęga, moc 
ivcqu/j( &u,oj( o` – ryba 
 
K 
kaqai,rw – oczyszczać 
kaqari,zw – czynić czystym 
kaqarismo,j( ou/( o ̀– oczyszczenie 
ka,qhmai – usiąść, siedzieć 
kaqi,zw – posadzić 
kaqw,j –  jak, tak jak 
kai, – i, również, a 
kaino,thj( &htoj( h` – nowość 
kairo,j -ou/( o` – czas 
kai,w – zapalać 
kako,j, -h, ,-o,n – zły 
kakw/j – źle 
kale,w – wołać 
kalo,j, -h, ,-o,n – piękny, dobry 
kalu,ptw – zakrywać 
kalw/j – dobrze 
kanw,n( &o,noj( ò – strefa działania, miara, reguła 
kardi,a, -aj( h`  – serce 
karpo,j -ou/( o` – owoc 
kata, – w dół, z (z gen.); wzdłuż, poprzez, 
według (z acc.) 
katakri,nw – potępiać, osądzać 
kata,luma( &toj( to, – gospoda, kwatera 
katarge,,w – czynić bezużytecznym 
katarti,zw – naprawiać 
kauca,omai – chwalić się 
kera,nnumi – mieszać, przygotowywać 
kerdai,nw – zyskiwać 
ke,rma( &atoj( to, – moneta 
kefalh,( &h/j(h` – głowa 
kh/poj, -ou( o ̀– ogród 
kh/rux( &koj( o` – herold 
khru,ssw – publicznie głosić 
kh/toj( &ouj( to, – potwór morski, ryba 
klai,w – płakać 
kla,sma( &toj( to, – ułomek, kawałek 
klei,w – zamykać 
kle,pthj, -ou( o` – złodziej 
klh/ma( &toj( to, – latorośl 
kli,nw – kłaść 
koima,omai – śpię 
koino,w – czynić nieczystym 
kolla,omai – łączyć się 
ko,lpoj( &ou( o` – zagięcie, łono, zagłębienie 
kolumbh,qra( &aj( h` – basen, sadzawka 
koniorto,j( &ou/( to, – proch, kurz, pył 
kopia,w – ciężko pracować 
ko,rax( &akoj( o ̀– kruk 
kore,nnumi – być nasyconym 

ko,smoj, -ou( o` – świat 
kra,battoj -ou( ò – łoże, mata 
kra,zw – krzyczeć 
krataio,omai - (pass.) stawać się silnym 
krauga,zw – głośno wołać 
kre,aj( kre,wj $kre,atoj%( to, – mięso 
kri,qinoj( &h( &on – jęczmienny 
kri,nw – sądzę 
krupto,j( &h,( &o,n – ukryty 
krou,w – pukać, kołatać 
krufai/oj( &a( &on – ukryty 
ku/ma( &toj( to, – fala 
kru,ptw – ukrywać 
kta,omai – nabywać 
kti,zw – stwarzam 
ku,wn( kuno,j( o ̀- pies 
ku,rioj, -ou( ò – Pan 
kw,mh( &hj( h` – wioska 
 
L 
lagca,nw – otrzymywać (od losu, od Boga) 
lai/lay( &apoj( h` – wichura 
lale,w – mówić, rozmawiać 
lamba,nw – biorę 
lampa,j( &a,doj(h` – lampa, pochodnia 
la,rugx( &ggoj( ò – gardło 
latre,w – służyć 
le,gw – mówić 
lei,pw - opuszczać 
leuko,j( &h,( &o,n – biały 
le,wn( &ontoj( o ̀– lew 
lh|sth,j, -ou/( o` – rozbójnik 
li,qoj( -ou( o ̀– kamień 
limh,n( &e,noj( o ̀– przystań 
lo,goj, -ou( o` – słowo 
lupe,w – smucić się 
li,tra, -aj( h` – funt (rzymski) = 327,45 gram 
lu,w – rozwiązuję, uwalniam 
 
M 
maqhth,j, -ou/( o` – uczeń 
mala, – bardzo 
malaki,a( &aj( h` – słabość, choroba 
ma/llon – bardziej 
manqa,nw – uczyć się  
marture,w – świadczyć 
marturi,a, -aj(h` – świadectwo 
ma,caira, -hj( h` – nóż, miecz 
meqermhneu,omai – być tłumaczonym 
me,lan &anoj( to, – atrament 
me,laj( &aina( &an – czarny 
me,llw – zamierzać 
me,loj( &ouj( to, – członek 
me,ntoi – jakkolwiek 
me,nw - pozostawać 
meri,zw – (aor. pass. evmeri,sqhn) dzielić 
merimna,w – martwić się 
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meri,zw – dzielić 
me,roj( &ouj( to, – część, dział 
me,soj, -h ,-on – środkowy, w środku 
meta, – z, wśród (z gen.), po, za, z tyłu (z acc.) 
metabai,nw – odchodzić 
metanoe,w – nawracać się 
metrhth/j( &ou/( o` – miara 
mh,n( mh,noj( ò – miesiąc 
mh,thr( mhtro,j( h` – matka 
mi,gma( &toj( to, – mieszanina 
mikro,j, -a, ,-o,n – mały 
mimnh|,skw – przypominać sobie 
mise,w – nienawidzić, czuć wstręt 
mna/( a/j( hv – mina (=100 drachm) 
mnhmei/on( &ou(to, – grobowiec, pomnik 
moi/ra( aj h` – los, przeznaczenie 
monogenh,j( &e,j – jednorodzony 
mo,non – jedynie, tylko     
mo,noj( h( on – jedyny 
mu/j( muo,j( o ̀– mysz 
mu,ron( &ou( to, – wonny olejek 
musth,rion, -ou( to, – tajemnica 
 
N 
neani,aj, -ou( o` – młodzieniec 
nekro,j, -a, ,-o,n – martwy 
nh/soj, -ou( h` – wyspa 
nhstei,a( &aj( h` – post 
nhsteu,w – pościć 
nika,w – zwyciężać 
nipth,r( &h/roj( o ̀– miednica 
ni,ptw (fut. e;niya) – myć, obmywać  
nomi,zw – myśleć, przypuszczać 
no,soj, -ou( h` – choroba 
nou/j( ou/ $&o,j%( ò – rozum 
nu,x( nukto,j( h` – noc 
nu,ssw – kłuć, przebijać 
 
X 
xhrai,nw – suszyć 
xhro,j( &a,( &o,n – suchy 
xu,lon( ou( to, – drzewo, kij, pałka 
 
O 
od̀hge,w  – prowadzić, pouczać 
od̀o,j, -ou/( h` – droga, podróż 
ovdou,j( &o,ntoj( ò – ząb 
oi=da – wiedzieć 
oi=koj, -ou( o ̀– dom, mieszkanie 
oivkodome,w – budować, wzmacniać 
oivkti,rmwn( &on – litościwy, miłosierny 
oi=noj, -ou( ò – wino 
to. o;mma( &toj( to, – oko 
o;mnumi – przysięgać 
o[moioj, -a ,-on – równy, podobny do 
om̀oio,w – czynić podobnym, być podobnym 

om̀oi,wj – tak samo, w ten sam sposób 
ovni,nhmi – mieć korzyść 
o;noma( &toj( to, – imię, tytuł 
o;noj( ou( o`( h` – osioł, oślica 
ovnwma,zw – nazywać (wvno,masen – aor.) 
o;xoj( &ouj( to, – ocet winny 
ovxu,j( &ei/a( &u, – ostry, szybki 
ovpi,sw – za, z tyłu 
o[pou – gdzie, dokąd 
or̀a,w – widzieć, zobaczyć, spostrzec 
o;roj( &ouj( to, – góra 
o[j, h[, o[ – który, która, które 
ovstou/n (ovste,on), -ou/( to, – kość 
o[ti – że; dlatego że, ponieważ 
ouvai, – biada! 
ouvde,ij( ouvdemi,a( ouvde,n – ani jeden 
ouvrano,j( &ou/( ò – niebo 
ou=j( &wvto,j( to, – ucho (dat. pl. wvsi,n; acc. pl. w=ta) 
ou-to,j, au[th, tou/to – ten, ta, to 
ou[twj – tak, w ten sposób 
ovfei,lw – być zobowiązanym 
ovfqalmo,j( -ou/( o` – oko 
o;fij( o;fewj( ò – wąż 
ovfru/j( ovfru,oj( h` – brew, brzeg 
o;cloj( &ou( ò – tłum, rzesza 
o;yij( o;yewj( h` – wygląd zewnętrzny, pozory, 
twarz 
 
P 
paideu,w – wychowuję 
paidi,on, -ou( to, – dziecko 
pai/j, -ido,j( ò( h` – dziecko 
pa,lai – dawno, od dawna 
pa,lin – znów, z powrotem 
parakale,w – pocieszać, prosić 
para,ptwma( &toj( to, – wykroczenie 
parqe,noj, -ou( h` – młoda dziewczyna 
paroimi,a( &aj( h` – przypowieść 
parrhsi,a( &aj( h` – otwartość, jawność 
pa/j( pa/sa( pa/n – wszystko, każdy 
pa,scw – cierpieć 
pata,ttw – uderzać 
path,r( patro,j( ò -ojciec 
patri,j, patri,doj( h` – ojczyzna 
pau,w – kończyć 
pei,qw - przekonywać 
peina,w – być głodnym, łaknąć  
pe,mpw – posyłam 
peri, – o, odnośnie (z gen.); wokół (z acc.) 
peripate,w – kroczyć, chodzić, krążyć 
peristera, , -a/j( h` – gołębica 
perisseu,ma( &toj( to, – obfitość, pełnia 
perisseu,w – mieć obfitość 
perisso,j( &h,( &o,n – nadmierny 
phgh, , -h/j( h` – źródło 
ph/cuj( &ewj( ò – łokieć 
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pia,zw – (aor. evpia,sa) pojmać 
pi,mplhmi – napełniać 
pi,nw – pić 
pipra,skw – sprzedawać 
pi,ptw – upadać  
pisteu,w – wierzę 
pi,stij( &ewj( h` – wiara 
pisto,j, -h, ,-o,n – wierzący, wierny 
plana,w – zwodzić  
pleona,zw – pomnażać 
pleura,( &a/j( h` – bok 
plhqu,nw - powiększać 
plhro,w – napełnić, wypełnić 
ploi/on, -ou( to, – łódź 
ploia,rion( &ou( to, – mała łódka 
plou/j( ou/( o ̀– żegluga 
plou,sioj – bogaty 
pneu/ma, -toj( to, – duch, wiatr 
pne,w – wiać, dąć, dmuchać 
po,qen – skąd 
poie,w – robić, czynić (evpoi,hsen – aor.) 
poihth,j, -ou/( o` – poeta 
poimai,nw – paść, być przewodnikiem 
poimh,n( &e,noj( ò – pasterz 
poi/oj( &a( &on – jaki? jakiego rodzaju? 
po,lij( &ewj( h` – miasto 
poli,thj, -ou( o ̀– obywatel 
polu,j( pollh,( polu,( &ou/( &h/j( &ou/ – liczni, wielu 
ponhro,j, -a, ,-o,n – zły, grzeszny 
poreu,omai – iść 
po,rrw – daleko 
porfurou/j( &a/( &ou/n – purpurowy 
potapo,j – jakiego rodzaju, cóż to za… 
pou,j, podo,j( o ̀– stopa (dat. pl. posi.n) 
pra,ktwr( &oroj( ò – dozorca, wykonawca 
pro, – (z gen.) przed, przy, z przodu, w obliczu 
pra,ssw – czynić 
proa,gw – wyprowadzać 
pro,baton( &ou( to, – owca 
proe,rcomai – iść na czele 
propa,twr( &oroj( o ̀– przodek 
pro,j – do, ku, u, przeciw (z acc.); przy, obok 
(z dat.); dla (z gen.); + to, + inf. – aby, żeby 
proskolla,omai – być połączonym (sklejonym), 
przylgnąć ściśle 
prosko,ptw – potykać się 
prospi,ptw – upadać 
pro,swpon, -ou( to, – twarz, oblicze 
profa,sij( &ewj( h` – pretekst 
profh,thj, -ou( o` – prorok 
profh/tij, profh,tidoj( h` – prorokini 
pte,rna( &hj( h` – pięta 
pte,rux( &ugo,j( h` – skrzydło 
ptu,w – spluwać 
ptw/ma( &toj( to, – ciało zmarłego 
pulw/n( &w/noj( ò – brama, wrota 
punqa,nomai – dowiadywać się 

pu/r( puro,j( to, – ogień 
pwle,w – sprzedawać 
pw/loj( &ou( ò – młody osioł, źrebię 
pw/j – jak 
 
R 
r`a,pisma( &toj( to, – cios, uderzenie w policzek 
r`a,koj( &ouj( to. – kawałek szmaty 
r`h,gnumi - rozrywać 
r`h,twr( &oroj( ò – mówca 
r`h/ma( &toj( to, – słowo 
r`h,w – płynąć 
r`i,ptw – rzucać 
r`u,omai – ratować 
r`u,sij( &ewj( h` – upływ, wypływ 
 
S 
sa,kkoj( &ou( o ̀– wór 
sa,lpigx( &iggoj( h` – trąba 
sapro,j( a,( o,n – zepsuty, zgniły, zły 
sa,rx( sarko,j( h` – ciało (łac. caro) 
sbe,nnumi – gaszę 
shmai,nw – zapowiadać 
shmei/on, -ou( to, – znak 
sh,meron – dziś, dzisiaj 
ska,ptw – kopać 
ske,loj( &ouj( to, – noga, goleń 
skeu,oj( &ouj( to, – naczynie, waza 
skoti,a, -aj( h` – ciemność 
sko,toj( &ouj( to, – ciemność, mrok 
sofo,j – mądry 
spei,rw – sieję 
spe,rma( &toj( to, – nasienie, ziarno, potomstwo 
spermolo,goj( &ou( ò – zbierający siew, 
nowinkarz 
spodo,j( &ou/( h` – popiół, proch 
stauro,j -ou/( ò – krzyż 
stauro,w – ukrzyżować 
stacu/j( &uo,j( ò – kłos 
ste,llw – posłać 
ste,fanoj( &ou( o` – wieniec, korona 
sth/qoj( &ouj( to, – pierś, klatka piersiowa 
sthri,zw – utwierdzać 
sto,ma( &toj( to, – usta 
stratiw,thj, -ou( o` – żołnierz 
stre,fw - obracać 
strouqi,on( &ou( to, – wróbel 
su, – ty 
sugcra,omai – przystawać przyjaźnie 
suzhte,w – dociekać, dyskutować 
sukh/( h/j( h ̀– drzewo figowe 
su,n – z (z dat.) 
suna,gw – zbierać gromadzić 
sunanakei,mai – siedzieć za stołem 
suni,hmi – rozumieć 
sunodeu,w – podróżować razem 
sfragi,j, &gi/doj( h` – pieczęć 
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sci,sma( &toj( to, – rozdzielenie 
sw|,zw – zbawiać 
sw/ma, -toj( to, – ciało (łac. corpus) 
swth,r( &h/roj( o ̀– zbawiciel 
swth,rioj( &on – przynoszący zbawienie 
sw,frwn( &on – roztropny, rozważny 
 
T 
ta,lanton, -ou( to, – talent 
tapeino,,w – zniżać, upokarzać 
tara,ssw – podburzać 
ta,ssw – umieszczać 
tace,wj – szybko 
tacu,j( &ei/a (&u, - szybki 
te,knon( -ou( to, – dziecko 
teleio,w – spełniać do końca 
tele,w – kończyć, wypełniać 
te,loj( &ouj(to, – koniec 
telw,nhj, -ou( o ̀– celnik, poborca podatkowy 
te,raj( toj( to, – cud 
thre,w – pilnować, strzec, zachowywać 
ti,qhmi – kłaść 
ti,ktw - rodzić 
tima,w – oddawać cześć, czcić 
ti,j, ti, – kto?, co? 
tolma,w – ośmielać się 
to,poj, -ou( ò – miejsce 
to,te – wtedy 
tra,peza, -hj( h` – stół 
tre,pw – obracać  
tre,fw – karmić, żywić 
tre,cw – biec 
tugca,nw – zdarzać się 
tuflo,j( &h,( &o,n – niewidomy 
 
U 
ùdri,a( &aj( h` – dzban, stągiew 
u[dwr( u[datoj( to, – woda 
ùgih,j( &e,j – zdrowy 
ui`o,j -ou/( o ̀– syn 
ùpa,gw – odchodzić, usuwać się 
ùpa,rcw – być, istnieć 
ùpe,r – na korzyść, w obronie, dla, za, z powodu 
(z gen.); nad, ponad (z acc.) 
ùph,kooj( &on – posłuszny, uległy 
u[pnoj( &ou( ò – sen 
ùpo, – przez, z powodu, ze strony (z gen.); pod, w 
czasie (z acc.) 
ùpo,deigma( &toj( to, – przykład, wzór 
ùpo,dhma( &toj( to, – sandał 
ùpomimnh|,skw – przypominać (komuś) 
ùyo,w – wywyższać 
 
F 
fai,nw – pokazywać, jaśnieć 
fanero,w – czynić jawnym, objawiać 

fanerw/j – otwarcie 
fano,j( &ou/( o` – lampa 
fa,tnh( &hj( h` – żłób 
fe,rw – nieść 
feu,gw – uciekać 
fhmi, – mówić 
file,w – kochać, lubić 
fi,loj( -ou( ò – przyjaciel 
fobe,omai – bać się 
fo,boj, -ou( o ̀– lęk 
foneu,j( e,wj( o ̀– morderca 
foneu,w – mordować, zabijać 
fwne,w – wydawać głos, wołać 
foti,zw – oświecać, rozświetlać 
frage,llion( ou( to, – bicz, flagellum 
fula,ssw - strzec 
futeu,w – sadzić 
fu,w - wyrastać 
fwne,w – wydawać głos, wykrzykiwać 
fwnh,, -h/j( h` – głos 
fwti,zw – oświetlam 
 
C 
cai,rw – witać, cieszyć się 
calkou/j( &h/( &ou/n – spiżowy 
ca,rij( toj( h` - łaska 
cara,( a/j (h` – radość 
ceimw,n( &w/noj( ò – burzliwa pogoda, nawałnica, 
zima 
cei,r( ceiro,j( h` – ręka 
citw,n( citw/noj( ò – tunika 
ciw,n( cio,noj( h` – śnieg 
cra,omai – używać, posługiwać się 
crei,a( &aj( h` – potrzeba, konieczność 
Cristo,j, -ou/( o ̀– Chrystus, namaszczony 
crusou/j( crush/( crusou/n – złoty 
cw,ra, -aj( h ̀– kraj, region 
cwri,zw – oddzielać 
 
Y 
ya,llw (fut. yalw/) – śpiewać 
yeu,domai – kłamać 
yeu/doj( &ouj( to, – fałsz, kłamstwo 
yeu,sthj, -ou( o ̀– kłamca 
yuch,, -h/j( h` – dusza, życie 
yu/coj( &ouj(to, – zimno, chłód 
 
W 
 
w[ra( &aj( h̀ – godzina 
w[sper – jak, podobnie jak 
wvti,on( &ou( to, – ucho 
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 Przegląd koniugacji – lu,w 

 Praesens Futurum Imperfectum 
 Activum Med./Pass. Activum Medium Passivum Activum 

In
di

ca
tiv

us
 lu,w 

lu,eij 
lu,ei 
lu,omen 
lu,ete 
lu,ousi$n% 

lu,omai 
lu,h| 
lu,etai 
luo,meqa 
lu,esqe 
lu,ontai 

lu,sw 
lu,seij 
lu,sei 
lu,somen 
lu,sete 
lu,sousi$n% 

lu,somai 
lu,sh| 
lu,setai 
luso,meqa 
lu,sesqe 
lu,sontai 

luqh,somai 
luqh,sh| 
luqh,setai 
luqhso,meqa 
luqh,sesqe 
luqh,sontai 

e;luon 
e;luej 
e;lue$n% 
evlu,omen 
evlu,ete 
e;luon 

C
on

iu
nc

tiv
us

 lu,w 
lu,h|j 
lu,h| 
lu,wmen 
lu,hte 
lu,wsi$n% 

lu,wmai 
lu,h| 
lu,htai 
luw,meqa 
lu,hsqe 
lu,wntai 

   

M
ed

./P
as

s 

evluo,mhn 
evlu,ou 
evlu,eto 
evluo,meqa 
evlu,esqe 
evlu,onto 

O
pt

at
iv

us
 lu,oimi 

lu,oij 
lu,oi 
lu,oimen 
lu,oite 
lu,oien 

luoi,mhn 
lu,oio 
lu,oito 
luoi,meqa 
lu,oisqe 
lu,ointo 

lu,soimi 
lu,soij 
lu,soi 
lu,soimen 
lu,soite 
lu,soien 

lusoi,mhn 
lu,soio 
lu,soito 
lusoi,meqa 
lu,soisqe 
lu,sointo 

luqhsoi,mhn 
luqh,soio 
luqh,soito 
luqhsoi,meqa 
luqh,soisqe 
luqh,sointo 

 

Im
pe

ra
tiv

us
  

lu/e 
lue,to 
lu,ete 
lue,twsan 
 

 
lu,ou 
lue,sqw 
lu,esqe 
lue,sqwsan 
 

    

Pa
rti

ci
pi

um
 

lu,wn( 
&ontoj* 
lu,ousa( &hj* 
lu/on( 
&ontoj* 
 
 

luo,menoj 
luome,nh 
luo,menon 
 

lu,swn( 
&ontoj* 
lu,sousa( 
&hj* 
lu/son( 
&ontoj* 
 

luso,menoj 
lusome,nh 
luso,menon 
 

luqhso,menoj 
luqhsome,nh 
luqhso,menon 
 

 

In
f. lu,ein lu,esqai lu,sein lu,sesqai luqh,sesqai  
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 Przegląd koniugacji – lu,w 

 Aoryst Perfectum Plusquam- 
perfectum 

 Activum Medium Passivum Activum Med./Pass. Activum 

In
di

ca
tiv

us
 e;lusa 

e;lusaj 
e;luse$n% 
evlu,samen 
evlu,sate 
e;lusan 

evlusa,mhn 
evlu,sw 
evlu,sato 
evlusa,meqa 
evlu,sasqe 
evlu,santo 

evlu,qhn 
evlu,qhj 
evlu,qh 
evlu,qhmen 
evlu,qhte 
evlu,qhsan 

le,luka 
le,lukaj 
le,luke$n% 
lelu,kamen 
lelu,kate 
lelu,kasi$n% 

le,lumai 
le,lusai 
le,lutai 
lelu,meqa 
le,lusqe 
le,luntai 

evlelu,kein 
evlelu,keij 
evlelu,kei 
evlelu,keimen 
evlelu,keite 
evlelu,keisan 

C
on

iu
nc

tiv
us

 lu,sw 
lu,sh|j 
lu,sh| 
lu,swmen 
lu,shte 
lu,swsi$n% 

lu,swmai 
lu,sh| 
lu,shtai 
lusw,meqa 
lu,shsqe 
lu,swntai 

luqw/ 
luqh|/j 
luqh/| 
luqw/men 
luqh/te 
luqw/si$n% 

lelukw,j w= 
lelukw,j h|=j))) 
albo 
lelu,kw 
lelu,kh|j))) 

lelume,noj w= 
lelume,noj h=|j 
lelume,noj h=| 
leluko& 
me,noi w=men))) 

Med./Pass. 

O
pt

at
iv

us
 lu,saimi 

lu,saij 
lu,sai 
lu,saimen 
lu,saite 
lu,saien 

lusai,mhn 
lu,saio 
lu,saito 
lusai,meqa 
lu,saisqe 
lu,sainto 

luqei,hn 
luqei,hj 
luqei,h 
luqei,hmen 
luqei,hte 
luqei,hsan 

lelu,koimi 
lelu,koij 
lelu,koi 
lelu,koimhn 
lelu,koite 
lelu,koien 

lelu& 
me,noj ei;hn* 
lelu& 
me,noj ei;hj* 
     )))ei;h* 
  &oi)))ei;hmen* 

evlelu,mhn 
evle,luso 
evle,luto 
evlelu,meqa 
evle,lusqe 
evle,lunto 

Im
pe

ra
tiv

us
  

lu/son 
lusa,tw 
lu,sate 
lusa,twsan 
 

 
lu/sai 
lusa,sqw 
lu,sasqe 
lusa,sqwsan 
 

  
le,luke 
leluke,tw 
lelu,kete 
leluke,twsan 

 
le,luso 
lelu,sqw 
le,lusqe 
lelu,sqwsan 

 

Pa
rti

ci
pi

um
 

lu,saj( 
&antoj* 
lu,sasa( 
&a,shj* 
lu/san( 
&antoj* 

lusa,menoj 
lusame,nh 
lusa,menon 
 

luqei,j( 
&e,ntoj* 
luqei/sa( 
&hj* 
luqe,n( 
&e,ntoj* 

lelukw,j( 
&o,toj* 
lelukui/a( 
&i,aj 
leluko,j( 
&o,toj 
 

lelume,noj 
lelume,nh 
lelume,non 
 

 

In
f. lu/sai lu,sasqai luqh/nai leluke,nai lelu,sqai  
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