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ALFĄBET GRECKI
(wru z upfuszzoną Efusl.ryPją fonetychą)
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1 w trmkrypcjj fone|ychej Ro@'w"t ''' , sP'8ł$ka tj] uź'ryma
jest ńwnież do omaczmia bddziej pryfuego ..p@jścia.' PoDję-

2' sPółgłoŚti podwójne - EB' k'( }.l' pp. w, M. pp' óo' fi .
{Tmawia się Pojedyl.h (fu c)P|z. ta usada nie obowią.uje)'. - lakźĆ M slytu wyrazóx



r jezyku greckin s'ystępują lodzajnik nićokrcgone i ol@ślone,
N zdmiu wyśęPuje pred rzecfownildefu, ołre{a jego ro-

liczbę 1 odnie.ia Śię Mż z niń'
nlk rri.olr €ś|otr' rn.ule nę do r/ec/) |Jb o\ob nieana

Iub wŚpo'nnianych po raz pierwŚfy w zdaniu' lalomilst rodząi.
-'ąślony stosuje Śię do i*.Z-y lub Ósób zneych lub w.ześniej

nieo}reślonJ + Ee.zownik (ńi5noqnik.
licrba pojedyncza)

riaIpóś tĆnasjatró,]' ()dkiś bliż4nieokrcś|ony)leksz
Ińj.prezBfja| ' (jakdś' bliż.j nićokreś\ofu)

tćna gfuafljol . (jdkieś' bli.ej ni.okteśl.n. ) biŃÓ

Lczba pojedyncza)

ti p.e,'ijal
Lro sbiafljol

tr ję/il'J g'ecrim nię mu9 PoĘsd( !ę / rcd/Jjem w..

li prostajll nake, polecelie

dł okreśony + .reczownik (nimownik.

nimkreśloly de wysĘPuje w ]iczbie mogiE.



3 ' w stoMi}ach grcko - pÓlŚkich i greclo - ob.ojęzycmy.h każdy
Źeczowlit Ęd4!T Ęt@m hsłoryn jest podaway łącznie
z rcdzajni}ień o}rcślon'tt' w R@,iwkac|L''' .hcąc nt^n,ić
!rcces ucuDia się słóVet Pomfuięto mdajnili olTeślone pży
wszystkich rzeczownjteh wyŚtępujących smodfiebie' w nie-
licznych p.zypadtach o&ąpiono od tel asady. np. s1od'ębńając
ftczoMiki mającejeóakowe bŹDielie w rcdzaju męskim i ż€ń.
sldn! Eczosnjki Mją@ fomę pżyńiot kową iub rtĆzoMi}i
bśnace lułui jedŃstkos]mi'

RZECZOWNIKI

w jęryku g@I.jn, podobnie ja* w jęfyb polskirą wrsĘpują że.
.?.|niki o.l,a|U me1|dego fPń\&reco. fo6be8o Rottfąi moo$.
nika można pohać po końcóvce mieołdt! |ieby pojedyDe€j
lub F rodz5jnih. Lfury *']/sĘluje przed r@ewnikiem|

w języku grectin' odniemie niź w języku Polskin, sysĘplją

Mmołnil kio! co?
Dopehiez - kogo? czeso? cqjl czrjal czyje?

PobŚlŹle pżypadli. od!Ówiedniki celoMiką ndaddta i miei
swnika'tworzy się Przy Pomocy dopeł!&fa. pżyińta p. . z {na.
izę,dnik) lub mstów pżyińkowych dov, o.r]v' oto - m' do' w (ce

' choc nl":* 
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'ot' p.t!r A' sńarlopoulos' ENGLISH GREEK
AND GREEK ENOLISH DICTIONARY OF SOCIAL SCIENCE'IERMS
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rodzajników i tBzowników v trze.h podstawowych
wygląda na(ępują.o (' '4b.]4ch Podano t'lka hąj.zę

końtów ki żśąpwnik|'w ) :

PoFdyncza' tońcówki| 0q' clś, - !ś

lojćdyncfa. końcówk: - rl, - n. o. 'og

rodfjjnik



l' liczba pojedylcza' lońcówki: o, r, g

{
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U9dgd ponocnicz,: Źeczowtriti miąe id€ntyczne końcówli,
a wię. odmieniające się wedh8 jedlego, oke$one8o wzÓn, noeą
się między Śobą różnić pod względem umieiscorvienia a]<centu'



CZASOWNIKI

odmi8a czasovników grkiĆb jest bddzÓ Śpć.yficzna i dość
skomplikowma - czasowniki te odmie ają się paz osoby i liczby
s dwóch koniu8acjach (mjących z kolei kika ryŃw odnim), dwie
stońy i osic'! caŚów gmatyĆznych' Każda odmima na własne
Lońcówki i wiele wyjątków' Na uwacę zasluguje fd(1, żc w języku

8rccLim nie na bezolÓljcńild: wylafy haŚlowe q Ślownjlach pod.'
łane są w pieNsfej oŚobie liczby pojedyncrej cAu lelaźniejsze8o'
np' pMIo lwlćpol wld.f, 0ć}'o [thćIo] ' .',.€. ótvo ldhino] - da

p!zylt]!d: odmian! czasowńików €|pol Iimel -j.u.ż i ćIo |ćcho l
- ''4D (czas leBźoiejsfy' Śmnaczynna)
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PRZYMIOTNIKI

w języku 8@kim PŹyniotniki odmiedają się plzez rodzlje i licz
by tat smo jak rzeczowlik, do których się odnoszą'

końółkl rod'ą'owe prztmiolDikóa (mianowniŁ



okr€ślony
I poj.

- pŹykład: rodzajnit okr€ś,lony + przyńiotnik + rż@wnik

o t&Mq dvopMoq to k.rós ónlhJopos] dobry cfloviek

a. Śtopri4vdui. rcguldd. - stopićn w]ższy twfzy się polrez

doddie do puyńiotlika słówka mo |pjo] bardziej: stopień
najqższy twoŹy się popŹez dÓ<l4!ie do sloFia {Yżsdgo rc
dzajnika orreśtonego. zgodlego Ź rcdzajen przymioi!'ła. np':

przyńiotnik:
ópopoog fómorfos] piękny

mo opopooq tdo óńodos] 'Pięloiejszy

JoPień najsy^zy:
o mo olopaoq.o p]. ońo-lo.] ndipiętriei.Ą

b. sropni,vanie defteulafu . sloPniova,i. kDncó|'.k:

nof lenĄ/\ / j '  -  r co/ '  re\ fu  .  tpo"  : |e rc . ]

r.d, rn.kr rpl I re l
- rcdŁ nijaki rEPo t- terol



sropień najwyższy: rcdz, nęski -tdtoE I tatos]
!odz. żeński 1afr] | at]
!odz' nij.łj tdto t- tato]

przykład: r((!lr1 }ovoiKo lklijjnćk2l - dob.a kobjeta
Ko^r1i€prl''' [kariteń,.']
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€Ffl( rn:/
€6ó ry eo€lq

noJ, moJa, mole, not, noje

twój' twoja, twoje' twoi' rwoje

nasz, nasza, nasze. nasi. nasze



INTERPUNKCJA

z..ki intćrpunkcyjne w języb eEclim są lalie sare jak w języ.

zMk a!)'teia t?] jest AĘiony śF.hikjęn [l. Przyłładowo:
Gdziejst... ? no! €lvot ''.; lpu fuel

- aa} śednika tl ohaca się kop&ą u góry w}Tdu b@ PŹecinka

'.'wcfuBji jutrc;'.'X0& - oóplo t''.cnńós. ówjoJ

AKCBNT

A}ent w jęfyku grctin jest ruchooy, możE pad.ć na każd4
f ttr.h ostatnicb gylab w}@u' Do dedałE w Ńowni eMkiej użł.
weo Feh rc&ajów akcenfu' ob€.ńe stcujć Śię syŚlem uprcszcz}
ny: jede! a}@t €Iańcńy, apisywey kestą ukośną I,] ltawidy
jst nad sylabą akenlowaną (' 1lanskĄpcji fo@,.aej Ro,fufuek''''
p|zyj ęto tę vrn4 zasand.

Prawidowe akentowfui€ w języh 8@kim j$! ńezvy}re iśtot.
ne' polieważ mie miejsca a}entu może mimić mrclie v]E
a' Pży}tadowo: Śłowo Fćąe [pl'te] jest odlowi€dlitid polstiego
słowa /o?Ó, natmisl fioIć [Pol€] jest odpowi€d.ikifu sloła d?ó'

we $półczćsn}t jęfyku 8rectin ak@trfu nie posiadają RyŁy
jednśŚylłlŃqe (is,nieją nielic.ae wyją&i od t4 reeub) @ wyfa2ł/

lisme *alącaie dużymi lilermi'
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