
ГРЕКА 
класики, І курс 

 
ЗИМОВИЙ ІСПИТ 

 
 

A. ТЕКСТИ 
 
тексти α, β, “γ” до занять 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ΑΘΗΝΑΖΕ) 

 
 

B. ГРАМАТИКА 
 
Тут – перелік питань з білетів.  
Знання синтаксису та іншого матеріалу з модулів І та ІІ можу перевіряти додатковими питаннями. 
 
I. Іменник 

1) Declinatio I – жіночий рід 
a) три типи і їх парадигми 
b) наголос, тривалість закінчень 
c) спільні риси з іншими відмінами, а також з латинською І відміною 

2) Declinatio I – чоловічий рід 
a) два типи і їх парадигми 
b) відмінність від жіночого роду; причина відмінності 
c) наголос, тривалість закінчень 
d) спільні риси з іншими відмінами, а також з латинською І відміною 

3) Declinatio II 
a) чоловічий і середній рід (парадигми) 
b) винятки жіночого роду 
c) спільні риси з іншими відмінами, а також з латинською ІІ відміною 

4) Declinatio III – німі основи (muta) 
a) типи основ 

а) зубні (δ τ θ) 
б) губні (β π φ) 
в) гортанні (γ κ χ) 

§ NB: γυνή 
b) питання до висвітлення: 

а) тип номінатива, тип вокатива, тип акузатива 
б) взаємодія кінця основи з σ закінчення (N.sg., D.pl.) 
в) наголос, тривалість закінчень 

c) спільні риси з іншими відмінами, а також з латинською ІІІ відміною 
5) Declinatio III – сонорні основи (плавні, liquida) + ντ основи 

a) типи основ 
а) ν основи 

§ NB: κύων 
б) ρ основи 

§ NB: πατήρ etc 
в) ντ основи 

b) питання до висвітлення: 
а) типи номінатива, типи вокатива, тип акузатива 
б) взаємодія кінця основи з σ закінчення (N.sg., D.pl.) 
в) наголос, тривалість закінчень 
г) чергування основи (якщо є) 

c) спільні риси з іншими відмінами, а також з латинською ІІІ відміною 
6) Declinatio III – голосні основи з чергуванням ι / ε & υ / ε (πολις; πηχυς, αστυ) 

a) чергування основи 
b) тип номінатива, вокатива, акузатива 
c) контракція 
d) metathesis quantitatis, genetivus Atticus, особливість наголосу 

7) Declinatio III – голосні основи на дифтонг (слід ϝ) 
a) типи основ 

а) іменники типу βασιλεύς 
б) ναυς 



в) βους 
b) питання до висвітлення: 

а) чергування основи 
б) тип номінатива, вокатива, акузатива 
в) контракція 
г) metathesis quantitatis, genetivus Atticus, особливість наголосу 

c) спільні риси з іншими відмінами, а також з відповідними основами латинської ІІІ відміни 
(для ναυς і βους) 

II. Прикметник 
8) Adiectiva I-II declinationis 

a) прикметники 3х закінчень 
а) відмінювання 
б) два типи жіночого роду 
в) особливість наголосу в жін. роді 

b) прикметники 2-х закінчень 
c) дієприкметники І-ІІ відміни 

9) Adiectiva III declinationis:  
a) ων, ον 
b) займенник τις τι 
c) займенник πας πασα παν 
d) дієприкметники ІІІ відміни 

III. Займенник 
10) Pronomina personalia, possessiva & reflexiva + αυτος 

a) personalia 
а) парадигма, суплетивізм, спільні риси з латинським і українським ос. займенником 
б) вживання енклітичних і повних форм 
в) вживання називного відмінка 
г) вираження третьої особи 

b) possessiva 
c) reflexiva 
d) способи вираження присвійності і зворотньої присвійності 
e) відмінювання вживання займенника αυτος 

 
IV. Дієслово 

11) Praesens і типи презентних основ 
a) Типи презентних основ (і яким дієслівними вони відповідають) 
b) відмінювання в теперішньому часі (praesens ind., imperat., inf., part. activi et medii) 

а) неконтраговані (barytona) 
б) contracta εω, αω 
в) εἰμί 
г) ἔρχομαι + εἶμι 

12) Futurum 
a) типи основ і утворення від них майбутнього часу 
b) відмінювання в майбутньому часі (futurum ind., inf., part. activi et medii) 

а) pura, muta 
§ NB. futurum Atticum 

б) liquida 
в) εἰμί 
г) ἔρχομαι + εἶμι 

c) дієслова з депонентним футурумом 
 

13) Numeralia (1-10) 
a) cardinalia 
b) ordinalia 

 
 

 
 
 
 


