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ΜΑΘΗΜΑ XVI (Lectio sexta decima)
(διδάσκεται μόνο η γραμματική του κεφαλαίου)
Παθητική φωνή γ΄ συζυγίας: οριστική ενεστώτα
 Οριστική ενεστώτα (βλ. ΛΓ σελ. 69)
leg-or
leg-ĕ-ris

Τι παρατηρείτε για τον σχηματισμό της

leg-ĭ-tur

οριστικής ενεστώτα της γ΄ συζυγίας;

leg-ĭ-mur

Συγκρίνετε με τις άλλες συζυγίες.

leg-i-mĭni
leg-u-ntur
οριστική ενεστώτα

ενεστωτικό θέμα + συνδ. φωνήεντα +

παθητικής φωνής γ΄ συζ. =

βασικές καταλήξεις παθητικής φωνής

 Απαρέμφατο ενεστώτα και αρχικοί χρόνοι (βλ. ΛΓ σελ. 72)
leg-or, lectu-s sum, leg-i, γ΄: διαβάζομαι
Συγκρίνετε την κατάληξη του απαρεμφάτου ενεστώτα της γ΄ συζυγίας με
αυτήν των άλλων τριών συζυγιών. Τι παρατηρείτε;
 Παθητική φωνή ρημάτων σε -io της γ΄ συζυγίας (ΛΓ σελ. 77-79)
π.χ. capi-or, captu-s sum, cap-i: λαμβάνομαι


capi-or
(capi-ĕ-ris

cap-ĕris

(capi-i-tur)

cap-ĭtur

(capi-i-mur)

cap-ĭmur

Πότε αποβάλλεται ο χαρακτήρας -i-;
Για το τι συμβαίνει στην
ενεργητική φωνή: βλ. Lectio XIV

(capi-i-mĭni) cap-imĭni
capi-untur
 facior, factus sum, faci: γίνομαι. Ως συνώνυμο χρησιμοποιείται το:
fi-o, factus sum, fi-ĕri: γίνομαι (βλ. ΛΓ σελ. 90-91):
Οι χρόνοι που παράγονται από το θέμα του ενεστώτα, σχηματίζονται
κατά την δ΄ συζυγία, με εξαίρεση το απαρέμφατο ενεστώτα (fiĕri) και την
υποτακτική παρατατικού (fiĕrem κτλ).
Μέλλοντας παθητικής φωνής όλων των συζυγιών
(ΛΓ σελ. 69)
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ενεργητικός μέλλοντας + βασικές
οριστική μέλλοντα
παθητικές καταλήξεις (εκτός από το β΄
παθητικής φωνής =
ενικό πρόσωπο στην α΄ και β΄ συζυγία)

ama-bo-r (<ama-bo)

leg-ar (<leg-am)

ama-bĕ-ris (<ama-bi-s)

αλλά:

leg-ē-ris (<leg-es)

ama-bi-tur (<ama-bit) κτλ

leg-ētur (<leg-et) κτλ

Αποθετικά ρήματα (verba deponentia) (ΛΓ σελ. 74-75)



Για τα αποθετικά βλ. σημειώσεις μαθήματος XV.
Έχει και η γ΄ συζυγία, όπως και οι υπόλοιπες, αποθετικά ρήματα, όπως:

gradior, gressus sum, gradi, αποθ. γ΄: βαδίζω
patior, passus sum, pati, αποθ. γ΄: πάσχω
con-sequor, con-secutus sum, con-sequi, αποθ. γ΄: ακολουθώ
 Τα ρήματα αυτά κλίνονται όπως ακριβώς τα αντίστοιχα ρήματα
παθητικής φωνής.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
(για την τάξη ή / και το σπίτι)
1. Να σχηματίσετε τους αρχικούς χρόνους της παθητικής φωνής όλων των ρημάτων της γ΄
συζυγίας, από τα μαθήματα IX, X, XII και XIII.
2. Nα κλίνετε τρία από τα πιο πάνω ρήματα στην οριστική ενεστώτα και στην οριστική
μέλλοντα παθητικής φωνής.
3. Να κλίνετε στην οριστική ενεστώτα και οριστική μέλλοντα δύο αποθετικά και δύο ρήματα σε
-io της γ΄ συζυγίας.
4. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίθετο.
 Dux occiditur a milite.
 Magnus numerus hostium capitur atque interficitur ab exercitu.
 Arma traduntur a Gallis et principes producuntur.
 Legatus interficit filium.
 Hostes magnam caedem militum perpetrant.
 Galli ducem exercitus tradunt Romanis.
 Ille bellum in Italia gerit et populos feroces contundit.
Λεξιλόγιο: occīdo, -cīdi, -cīsum, -cidĕre (ob +caedo, cecīdi, caesum, caedĕre, γ΄: κόβω), γ΄: σκοτώνω / trado, -dĭdi, dĭtum, -dĕre (trans +do, dedi, datum, dare, α΄: δίδω), γ΄: παραδίδω / prodūco (pro +duco, duxi, ductum, ducĕre, γ΄:
οδηγώ), -duxi, -ductum, -ducĕre, γ΄: οδηγώ μπροστά
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