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3. 3 склонение (в т.ч. тип ἡ πόλις, ὁ βασιλεύς, τὸ πάθος, ἡ τάξις). 

Имя прилагательное 

1. Прилагательные 1-2 склонения (в т.ч. тип μέγας, πολύς). Прилагательные одного, двух, 

трех окончаний. 

2. Прилагательные 3 склонения (в т.ч. тип εὐλαβῆς, ές). 

3. Степени сравнения прилагательных, правила образования. Супплетивные степени 
сравнения. 

Глагол 

1. Настоящее время: активный, медио-пассивный залог, индикатив, конъюнктив, оптатив, 

активное и медио-пассивное причастие. 

2. Имперфект: активный, медио-пассивный залог. 

3. Аорист: образование основы, активный, медиальный, пассивный залог, индикатив, 
конъюнктив, оптатив, активное, медиальное и пассивное причастие. 

4. Перфект: образование основы, медио-пассивный залог, индикатив, активное и медио-

пассивное причастие. 

5. Futurum I: образование основы, активный, медиальный, пассивный залог, индикатив, 
активное, медиальное и пассивное причастие. 

6. Genetivus possessivus, subjectivus, objectivus, partitivus, comparationis, characteristicus.  

7. Dativus commodi – incommodi,  auctoris, loci, sociativus, instrumenti, modi, causae. 

8. Accusativus duplex, exclamationis, adverbialis, temporis. 

9. Accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, genitivus absolutus.. 

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ  НА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 

1) ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν ο   τι 

πολλοὶ ψευδοπροφη̃ται ἐξεληλύθασιν εἰς τòν κόσμον  

2) ἐν του τω̨ γινώσκετε τò πνευ̃μα του̃ θεου̃ πα̃ν πνευ̃μα ὃ ο μολογει̃ ’Ιησου̃ν Χριστòν ἐν σαρκὶ 

ἐληλυθότα ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν  

3) καὶ πα̃ν πνευ̃μα ὃ μὴ ο μολογει ̃τò ν ’Ιησου̃ν ἐκ του̃ θεου ̃οὐκ ε   στιν καὶ του̃το ἐστιν τò του ̃

ἀντιχρι στου ὃ ἀκηκο ατε ο   τι ε   ρχεται καὶ νυ̃ν ἐν τω̨̃ κο σμω̨ ἐστὶν η   δη  

 

*** 

1) υ μει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐστε τεκνι α καὶ νενικη κατε αὐτου ς ο   τι μείζων ἐστὶν ο ἐν υ μι̃ν ἢ ο ἐν τω̨̃ 

κο σμω̨  

2) αὐτοὶ ἐκ του̃ κόσμου εἰσίν διὰ του̃το ἐκ του̃ κόσμου λαλου̃σιν καὶ ο κόσμος αὐτων̃ ἀκούει  

3) η μει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν ο γινώσκων τò ν θεò ν ἀκου ει η μων̃ ὃς οὐκ ε   στιν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ 

ἀκου ει η μω̃ν ἐκ του του γινω σκομεν τò πνευ̃μα τη̃ς ἀληθει ας καὶ τò πνευ̃μα τη̃ς πλα νης  

 

*** 



3 

1) ἀγαπητοι ἀγαπω̃μεν ἀλλη λους ο   τι η ἀγα πη ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ πα̃ς ο ἀγαπων̃ ἐκ του̃ θεου̃ 

γεγε ννηται καὶ γινω σκει τòν θεόν  

2) ο μὴ ἀγαπω̃ν οὐκ ε   γνω τò ν θεο ν ο   τι ο θεò ς ἀγα πη ἐστι ν  

3) ἐν του τω̨ ἐφανερω θη η ἀγα πη του̃ θεου̃ ἐν η μι̃ν ο   τι τò ν υι ò ν αὐτου̃ τò ν μονογενη̃ ἀπε 

σταλκεν ο θεò ς εἰς τò ν κο σμον ι   να ζήσωμεν δι' αὐτου̃  

 

*** 

1) ἀγαπητοι εἰ ου   τως ο θεòς ἠγα πησεν η μα̃ς καὶ η μει̃ς ὀφει λομεν ἀλλη λους ἀγαπα̃ν  

2) θεò ν οὐδεὶς πω ποτε τεθε αται ἐὰν ἀγαπωμ̃εν ἀλλη λους ο θεò ς ἐν η μι̃ν με νει καὶ η ἀγα πη 

αὐτου̃ ἐν η μιν̃ τετελειωμένη ἐστιν  

3) ἐν του τω̨ γινω σκομεν ο   τι ἐν αὐτω̨̃ με νομεν καὶ αὐτò ς ἐν η μι̃ν ο   τι ἐκ του̃ πνευ ματος αὐτου ̃

δε δωκεν η μι̃ν  

 

*** 

1) καὶ η μεις̃ τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ο   τι ο πατὴρ ἀπε σταλκεν τò ν υι ò ν σωτη̃ρα του̃ κο 

σμου  

2) ὃς ἐὰν ο μολογη ση̨ ο   τι ’Ιησου̃ς ἐστιν ο υι ò ς του̃ θεου̃ ο θεò ς ἐν αὐτω̨̃ με νει καὶ αὐτò ς ἐν τω̨̃ 

θεω̨̃  

3) καὶ η μεις̃ ἐγνω καμεν καὶ πεπιστευ καμεν τὴν ἀγα πην ἣν ε   χει ο θεò ς ἐν η μι̃ν ο θεò ς ἀγα πη 

ἐστι ν καὶ ο με νων ἐν τη̨̃ ἀγα πη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ με νει καὶ ο θεò ς ἐν αὐτω̨̃ με νει  

 

*** 

1) πα̃ς ο πιστευ ων ο   τι ’Ιησου̃ς ἐστιν ο Χριστò ς ἐκ του̃ θεου ̃γεγε ννηται καὶ πα̃ς ο ἀγαπω̃ν τò ν 

γεννη σαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τò ν γεγεννημε νον ἐξ αὐτου̃  

2) ἐν του τω̨ γινω σκομεν ο   τι ἀγαπω̃μεν τὰ τε κνα του̃ θεου̃ ο   ταν τò ν θεò ν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς 

ἐντολὰς αὐτου̃ ποιωμ̃εν  

3) αυ   τη γα ρ ἐστιν η ἀγα πη του̃ θεου̃ ι   να τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρωμ̃εν καὶ αι ἐντολαὶ αὐτου ̃

βαρει̃αι οὐκ εἰσι ν  

4) ο   τι πα̃ν τò γεγεννημε νον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τò ν κο σμον καὶ αυ   τη ἐστὶν η νι κη η νικήσασα τò 

ν κο σμον η πι στις η μων̃  

 

*** 

1) μακάριος ἀνὴρ ὃς υ πομένει πειρασμόν ο   τι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τòν στέφανον τη̃ς 

ζωη̃ς ὃν ἐπηγγείλατο τοι̃ς ἀγαπω̃σιν αὐτόν  

2) μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ο   τι ἀπò θεου̃ πειράζομαι ο γὰρ θεòς ἀπείραστός ἐστιν κακω̃ν 

πειράζει δὲ αὐτòς οὐδένα  

3) ε   καστος δὲ πειρα ζεται υ πò τη̃ς ἰδι ας ἐπιθυμι ας ἐξελκο μενος καὶ δελεαζόμενος  

4) ει τ̃α η ἐπιθυμι α συλλαβου̃σα τι κτει α μαρτι αν η δὲ α μαρτι α ἀποτελεσθει̃σα ἀποκυ ει θα νατον  

 

*** 
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1) του̃ δὲ ’Ιησου̃ γεννηθέντος ἐν Βηθλε εμ τη̃ς ’Ιουδαι ας ἐν η με ραις ‘Ηρω ̨δου του̃ βασιλε ως 

ἰδοὺ μα γοι ἀπò ἀνατολω̃ν παρεγε νοντο εἰς ‘Ιεροσόλυμα  

2) λε γοντες που̃ ἐστιν ο τεχθεὶς βασιλεὺς τω̃ν ’Ιουδαι ων ει   δομεν γὰρ αὐτου̃ τò ν ἀστε ρα ἐν τη̨̃ 

ἀνατολη̨̃ καὶ η   λθομεν προσκυνη̃σαι αὐτω̨̃  

3) ἀκου σας δὲ ο βασιλεὺς ‘Ηρω ̨δης ἐταρα χθη καὶ πα̃σα ‘Ιεροσο λυμα μετ' αὐτου̃  

4) καὶ συναγαγὼν πα ντας τοὺς ἀρχιερει̃ς καὶ γραμματει̃ς του̃ λαου̃ ἐπυνθα νετο παρ' αὐτω̃ν που̃ ο 

Χριστò ς γεννα̃ται  

 

*** 

1) το τε παραγι νεται ο ’Ιησου̃ς ἀπò τη̃ς Γαλιλαι ας ἐπὶ τò ν ’Ιορδα νην πρò ς τò ν ’Ιωα ννην του̃ 

βαπτισθη̃ναι υ π' αὐτου̃  

2) ο δὲ ’Ιωάννης διεκώλυεν αὐτò ν λε γων ἐγὼ χρει αν ε   χω υ πò σου̃ βαπτισθη̃ναι καὶ σὺ ε   ρχη̨ προ 

ς με  

3) ἀποκριθεὶς δὲ ο ’Ιησου̃ς ει π̃εν πρò ς αὐτο ν α   φες α   ρτι ου   τως γὰρ πρε πον ἐστὶν η μι̃ν πληρω̃σαι 

πα̃σαν δικαιοσυ νην το τε ἀφι ησιν αὐτο ν  

 

*** 

1) ο λο γος γὰρ ο του̃ σταυρου̃ τοις̃ μὲν ἀπολλυμε νοις μωρι α ἐστι ν τοι̃ς δὲ σωζ̨ομε νοις η μι̃ν δυ 

ναμις θεου̃ ἐστιν 

2) γε γραπται γα ρ ἀπολω̃ τὴν σοφι αν των̃ σοφω̃ν καὶ τὴν συ νεσιν των̃ συνετω̃ν ἀθετη σω. 

 

*** 

1) γι νεσθε δὲ ποιηταὶ λο γου καὶ μὴ μο νον ἀκροαταὶ παραλογιζο μενοι ε αυτου ς  

2) ο   τι ει    τις ἀκροατὴς λο γου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητη ς ου ̃τος ε   οικεν ἀνδρὶ κατανοου̃ντι τò προ σωπον 

τη̃ς γενε σεως αὐτου̃ ἐν ἐσο πτρω̨  

3) κατενο ησεν γὰρ ε αυτò ν καὶ ἀπελη λυθεν καὶ εὐθε ως ἐπελα θετο ο ποιο̃ς η ν̃  

 

*** 

1) μὴ πολλοὶ διδα σκαλοι γι νεσθε ἀδελφοι μου εἰδο τες ο   τι μει̃ζον κρι μα λημψόμεθα  

2 )πολλὰ γὰρ πται ομεν α   παντες ει    τις ἐν λο γω ̨ οὐ πται ει ου ̃τος τε λειος ἀνη ρ δυνατò ς 

χαλιναγωγη̃σαι καὶ ο   λον τò σω̃μα  

 

*** 

1) καὶ μὴ θαυμα ζετε ἀδελφοι εἰ μισει̃ υ μα̃ς ο κο σμος  

2) η μει̃ς οι   δαμεν ο   τι μεταβεβη καμεν ἐκ του̃ θανα του εἰς τὴν ζωη ν ο   τι ἀγαπω̃μεν τοὺς ἀδελφου 

ς ο μὴ ἀγαπω̃ν με νει ἐν τω̨̃ θανα τω̨  

 

*** 

1) ο   τι πολλοὶ πλα νοι ἐξη̃λθον εἰς τò ν κο σμον οι μὴ ο μολογου̃ντες ’Ιησου̃ν Χριστò ν ἐρχο μενον 

ἐν σαρκι ου ̃το ς ἐστιν ο πλα νος καὶ ο ἀντι χριστος  
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2) βλε πετε ε αυτου ς ι   να μὴ ἀπολε σητε ἃ εἰργασα μεθα ἀλλὰ μισθò ν πλη ρη ἀπολα βητε  

 

*** 

1) ου   σης ου ν̃ ὀψι ας τη̨̃ η με ρα̨ ἐκει νη̨ τη̨̃ μια̨̃ σαββα των καὶ τω̃ν θυρω̃ν κεκλεισμένων ο   που 

η σ̃αν οι μαθηταὶ διὰ τò ν φο βον τω̃ν ’Ιουδαι ων η λ̃θεν ο ’Ιησου̃ς καὶ ε   στη εἰς τò με σον καὶ λε γει 

αὐτοι̃ς εἰρη νη υ μιν̃  

2) καὶ του̃το εἰπὼν ε   δειξεν τὰς χειρ̃ας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοι̃ς ἐχα ρησαν ου ν̃ οι μαθηταὶ ἰδο ντες 

τòν κύριον  

 
К текстам могут быть предложены следующие вопросы: 

 

1) Прочитать текст в Эразмовой и Рейхлиновой (поздней) традиции.  

2) Перевести текст.  

3) Найти в тексте оборот «genetivus absolutus» и определить его семантическую 

функцию.  

4) Указать формы местоимений в тексте.  

5) Определить формы инфинитива и причастий.  

6) Найти придаточные предложения в тексте и указать их тип.  

7) Определить выделенные формы.  
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