
Spis Treści 

 

SŁOWO WSTĘPNE 

 

LEKCJA 1 §1. Alfabet, przydechy, akcentowanie. §2. Koniugacja I: indicativus 

praesentis activi, imperativus praesentis activi.  

 

LEKCJA 2 §3. Rodzajnik. §4. Deklinacja II. §5. Feminina II deklinacji. §6. 

Indicativus praesentis czasownika e„m….   

 

LEKCJA 3 §7. Indicativus imperfecti activi. §8. Imperfectum od e„m…. §9. 

Deklinacja I. Masculina deklinacji I. §10. Przymiotniki deklinacji I i II. 

Przymiotniki o dwóch zakończeniach. § 11.Zaimek względny. § 12. Dativus 

possessivus. § 13. Schema attikon. 

 

LEKCJA 4 §14. Indicativus praesentis medii et passivi. §15. Imperativus 

praesentis medii et passivi. §16. Infinitivus praesentis activi. §17. Infinitivus 

praesentis medii et passivi.  §18. Accusativus cum infinitivo; §19. Nominativus 

cum infinitivo. §20. Verba deponentia. 

 

LEKCJA 5 §21. Indicativus imperfecti medii et passivi. §22. Deklinacja III 

tematy płynne, wargowe, gardłowe i zębowe. §22-A. Przymiotniki o temacie na 

–on–, –an–: sèfrwn, mšlaj. 
 

LEKCJA 6 §23. Indicativus aoristi I activi. §24. Indicativus aoristi I medii. §25. 

Infinitivus aoristi I. §26.Indicativus futuri activi; indicativus futuri medii. §27. 

Infinitivus futuri. §28. Participia medialne. 

 

LEKCJA 7 §29. Deklinacja III tematy na -nt- , tematy na –t-. §30. Participia 

aktywne. §31. Zaimek: p©j, p©sa, p©n. §31-A Przymiotniki o temacie na        –

ent–. §32. Zaimek pytajny:t…j; t…; §33. Accusativus cum participio. 

§34.Genetivus absolutus. 

 

LEKCJA 8 §35. Deklinacja III, rzeczowniki i przymiotniki o temacie na –s-. 

§36. Odmiana rzeczowników: ¢n»r, gÚnh, pat»r. 

 

LEKCJA 9 §37. Deklinacja III: tematy na -eu-; §38. Deklinacja III, tematy na -

i-; §39. Deklinacja III: tematy na -u-; §40. Przymiotniki na -uj.   



 

LEKCJA 10 §41. Przymiotniki mšgaj, polÚj; §42. Stopniowanie 

przymiotników; §43. Tworzenie i stopniowanie przysłówków; §44. Genetivus 

comparationis; §45. Genetivus partitivus. 

 

LEKCJA 11 §46. Liczebniki; §47. Zaimek oÙde…j, oÙdem…a, oÙdšn – 

żaden, nikt, nic. 

 

LEKCJA 12 §48. Zaimki osobowe; §49. Zaimki dzierżawcze; §50. Zaimki 

zwrotne; §51. Zaimek: ¥lloj, ¥llh, ¥llo – inny; §52. Zaimek wzajemności; §53. 

Zaimki wskazujące; §54. Zaimek nieokreślony; §55. Zaimek względny 

uogólniający: Óstij, ¼tij, Óti – ktokolwiek; §56. Zdania względne. 

 

LEKCJA 13 §57. Coniunctivus praesentis activi/medii et passivi; §58. 

Optativus praesentis activi/medii et passivi; §59. Funkcje trybów w zdaniach 

głównych. 

 

LEKCJA 14 §60. Czasowniki kontrahowane (ściągane). 

 

LEKCJA 15 §61. Pozostałe tryby aorystu I (coniunctivus, optativus, 

imperativus) 

 

LEKCJA 16 §62. Czasowniki płynne (verba liquida); §63. Futurum 

czasowników płynnych; §64. Aoryst czasowników płynnych. 

 

LEKCJA 17 §65. Aoryst pasywny I; §66. Aoryst pasywny II; §67. Futurum 

pasywne. 

 

LEKCJA 18 §68. Aoryst II tematyczny. 

 

LEKCJA 19 §69. Perfectum I aktywne; §70. Plusquamperfectum I aktywne. 

 

LEKCJA 20 §71. Perfectum i plusquamprefectum II aktywne; §72. Perfectum 

medialno-pasywne; §73. Futurum exactum passivi. 

 

LEKCJA 21 §74. Koniugacja II; §75. Koniugacja II: czasowniki z reduplikacją 

prezentyczną (klasa I). 

 

LEKCJA 22 §76. Aoryst II atematyczny; §77. Aoryst III. 

 



LEKCJA 23 §78. Czasownik †sthmi; §79. Adiectiva verbalia. 

 

LEKCJA 24 §80. Klasa III koniugacji II:  czasowniki pierwiastkowe; §81. 

Odmiana czasownika: fhm…; §82. Odmiana czasowników: e„m…, eiÅmi; §83. 

Czasownik oiÅda. 

 

LEKCJA 25 §84.Klasa II koniugacji II: czasowniki z sufiksem -nu-. 

 

LEKCJA 26 §85. Zdania warunkowe; §86. Zdania przyzwolone. 

 

LEKCJA 27 §87. Zdania celowe; §88. Zdania skutkowe. 

 

LEKCJA 28 §89. Zdania przyczynowe; §90. Zdania czasowe; §91. Zdania 

pytajne zależne. 

 

LEKCJA 29 §92. Czasowniki nieregularne. 

 

MODLITWY 

 

ZESTAWIENIE PRZYIMKÓW 

 

SŁOWNIK 

 

INDEKS ANALITYCZNY 

 


