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I. Alfabet, czytanie, przydech, akcent 
 
1. Alfabet grecki 
 
A 
 

a          a N n          n 

B 
 

b          b C c          ks 

G 
 

g          g O o          o 

D 
 

d          d P p          p 

E 
 

e          e R r          r 

Z 
 

z          dz S s/j        s 

H 
 

h          e T t          t 

Q 
 

q/J        th U u          y 

I 
 

i           i F f          ph 

K 
 

k          k X x          kh       

L 
 

l          l Y y          PS 

M m          m W w          o 
 
 
2. Zasady czytania 
Zasady czytania pojedynczych liter podane są powyżej. Przed literami tylnojęzykowymi: g, k, c, x 
zamiast n pisze się g, wymawia się jednak, jak n, np. a)/ggelloj, e)/gklhma, tugxa/nw, su/rigc. Oprócz 
samogłosek pojedynczych istnieją w grece dwugłoski (dyftongi), czyli połączenia dwóch głosek 
wymawianych jednym tchem. Dzielą się one na dwugłoski właściwe, gdzie wymawia się obie części 
składowe: ai, ei, oi, ui, au, eu, hu oraz niewłaściwe, w których wymawia się jedynie pierwszy 
element: #, $, % - przy małych literach z i pisaną pod nimi (i subscriptum), Ai, Hi, Wi – przy dużych z 
i pisaną obok (i adscriptum). Dyftong ou wymawia się jako u.  
 
3. Przydech  
Słowa zaczynające się od samogłoski otrzymują znak zwany przydechem. Wyróżniamy dwa rodzaje 
przydechów:  ( - przydech mocny, który wymawiamy jako ‘h’  np. a(rmoni/a, oraz     ) – przydech słaby, 
którego się nie wymawia np. i)de/a. Przydech mocny otrzymuje też głoska r, jeśli rozpoczyna wyraz, 
jednak  r(  czytamy bez przydechu.  
 
4. Akcent 
W języku greckim akcent pojawia się na jednej z trzech ostatnich sylab. Rozróżniamy trzy rodzaje 
akcentów: 
 
/ (acutus - ostry) – występuje na zgłoskach długich i krótkich, może pojawić się zarówno na pierwszej, 
drugiej, jak i trzeciej sylabie od końca wyrazu, np. qa/latta, fi/loj, gewrgo/j 
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\ (gravis – słaby) – zastępuje acutus, jeśli stoi on na ostatniej zgłosce, w toku zdania, o ile po wyrazie 
nie występuje znak przestankowy lub enklityka, np. to\ qe/atron, h( grammatikh\ kai\... 
  
=/ = (circumflexus - przeciągły) – występuje tylko na zgłoskach długich, może pojawić się tylko na 
pierwszej lub drugiej sylabie od końca, np. dh=moj, gh=, Sofoklh=j  

 
5. Ćwiczenia 
 
a) Przeczytaj poniższe wyrazy: 
 
Babulw/n, Ba/rbaroj, bi/oj, Gra/nikoj, gumna/sion, dai/mwn, De/lta, de/ndron, dia/lektoj, Zh/nwn, 
zw/nh, Qeo/filoj, qe/atron, Ko/rinqoj, kaqe/dra, lu/ra, mo/narxoj, Maraqw/n, maqhmatiko/j, mu=qoj, 
Niko/dhmoj, nu/mfh, Ce/rchj, ce/noj, Pa/rij, peri/odoj, So//lwn, su/mbolon, Ta/rtaroj, tu/rannoj, 
faino/menon, Fi//lippoj, filo/logoj, filo/sofoj, Xa/rwn, xarakth/r, yalmo/j, yeu/domai, yuxh/ 
 
a)po/stoloj, a(rmoni/a, a)rxai=oj, epi/skopoj, ei)rh/nh, e(kato/mbh, e)/xw, h)/xw, h(gemoni/a, h(/rwj, i)diw/thj, 
i(/ppoj,  i(stori/a, o)rxh/stra, o(mili/a, o)rqodoci/a, u(/dra, w)keano/j, w(/ra, r(h/twr, r(uqmo/j, w(rosko/poj 
 
Ga/gghj, a)/ggelloj, a)/gkura, melagxoli/a, Sfi/gc, la/rugc 
 
ai)/nigma, paidagwgo/j, au)tonomi/a, eu)agge/lion, Zeu/j, mousei=on, Oi)di/pouj, oi)kono/moj, poihth/j, 
Ou)rano/j, mousikh/, #(/dhj, %)dh/,  (/Aidhj,  )Widh/ 
 
qeo/j, xoro/j, strofh/, e)pistolh/,  )Axilleu/j 
monarxi/a, gewgrafi/a, a)poqh/kh, Plou/twn 
tu/rannoj, kata/logoj, ta/lanton,  )/Artemij  
(Ermh=j, Qemistoklh=j, Poseidw=n, nau=j 
Ku=roj,  )Aqh=nai, dra=ma, sxh=ma 
ou), e)k, e)n, ei)j, o(, h(, oi(, ai( 
 
b) Pogrubione wyrazy z poprzedniego ćwiczenia zapisz wielkimi literami. 
 
c) Napisz po grecku. Samogłoski długie zostały pogrubione. 
 
rododendron, synonymos, Europe, geografos, historia, hymnos, hippopotamos, bibliotheke, 
automatos, anomalia, theoria, thema, theatron, uranos, fosforos, idea, drama, chaos, demokratia, 
katastrofe, diagnosis, metron, plutos, dzone, aksioma, epigramma, biografia, kataklysmos, leksikon, 
ochlokratia, autochthon, cheirurgia, sympatheia, prototypos, reumatismos, charisma, fainomenon, 
archaiologia, Aristofanes, Aischylos, Athena, Dzeus, Herakles, Homeros, Pindaros, Sofokles, Sokrates, 
Charmides, Psammetichos, Ganymedes   
 
d) Przeczytaj poniższy tekst.  
 
 πειδὴ πᾶραμ πόλιμ ὁοῶμεμ κξιμχμίαμ ςιμὰ ξὖραμ καὶ πᾶραμ κξιμχμίαμ ἀγαθξῦ ςιμξπ ἕμεκεμ 
ρσμερςηκσῖαμ (ςξῦ γὰο εἶμαι δξκξῦμςξπ ἀγαθξῦ υάοιμ πάμςα ποάςςξσρι πάμςεπ)͵ δῆλξμ ὡπ πᾶραι μὲμ 
ἀγαθξῦ ςιμξπ ρςξυάζξμςαι͵ μάλιρςα δὲ καὶ ςξῦ κσοιχςάςξσ πάμςχμ ἡ παρῶμ κσοιχςάςη καὶ πάραπ 
πεοιέυξσρα ςὰπ ἄλλαπ. αὕςη δ΄ ἐρςὶμ ἡ καλξσμέμη πόλιπ καὶ ἡ κξιμχμία ἡ πξλιςική. ὅρξι μὲμ ξὖμ 
ξἴξμςαι πξλιςικὸμ καὶ βαριλικὸμ καὶ ξἰκξμξμικὸμ καὶ δερπξςικὸμ εἶμαι ςὸμ αὐςὸμ ξὐ καλῶπ 
λέγξσριμ (πλήθει γὰο καὶ ὀλιγόςηςι μξμίζξσρι διατέοειμ ἀλλ΄ ξὐκ εἴδει ςξύςχμ ἕκαρςξμ͵ ξἷξμ ἂμ μὲμ 
ὀλίγχμ͵ δερπόςημ͵ ἂμ δὲ πλειόμχμ͵ ξἰκξμόμξμ͵ ἂμ δ΄ ἔςι πλειόμχμ͵ πξλιςικὸμ ἢ βαριλικόμ͵ ὡπ ξὐδὲμ 
διατέοξσραμ μεγάλημ ξἰκίαμ ἢ μικοὰμ πόλιμ· (Arystoteles Polityka) 
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e) Przeczytaj poniższy tekst. 
 
 Θξσκσδίδηπ Ἀθημαῖξπ νσμέγοαφε ςὸμ πόλεμξμ ςῶμ Πελξπξμμηρίχμ καὶ Ἀθημαίχμ͵ ὡπ ἐπξλέμηραμ 
ποὸπ ἀλλήλξσπ͵ ἀονάμεμξπ εὐθὺπ καθιρςαμέμξσ καὶ ἐλπίραπ μέγαμ ςε ἔρερθαι καὶ ἀνιξλξγώςαςξμ ςῶμ 
ποξγεγεμημέμχμ͵ ςεκμαιοόμεμξπ ὅςι ἀκμάζξμςέπ ςε ᾖραμ ἐπ αὐςὸμ ἀμτόςεοξι παοαρκεσῇ ςῇ πάρῃ καὶ 
ςὸ ἄλλξ λλημικὸμ ὁοῶμ νσμιρςάμεμξμ ποὸπ ἑκαςέοξσπ͵ ςὸ μὲμ εὐθύπ͵ ςὸ δὲ καὶ διαμξξύμεμξμ. 
κίμηριπ γὰο αὕςη μεγίρςη δὴ ςξῖπ Ἕλληριμ ἐγέμεςξ καὶ μέοει ςιμὶ ςῶμ βαοβάοχμ͵ ὡπ δὲ εἰπεῖμ καὶ 
ἐπὶ πλεῖρςξμ ἀμθοώπχμ. ςὰ γὰο ποὸ αὐςῶμ καὶ ςὰ ἔςι παλαίςεοα ρατῶπ μὲμ εὑοεῖμ διὰ υοόμξσ 
πλῆθξπ ἀδύμαςα ἦμ͵ ἐκ δὲ ςεκμηοίχμ ὧμ ἐπὶ μακοόςαςξμ ρκξπξῦμςί μξι πιρςεῦραι νσμβαίμει ξὐ 
μεγάλα μξμίζχ γεμέρθαι ξὔςε καςὰ ςξὺπ πξλέμξσπ ξὔςε ἐπ ςὰ ἄλλα.  (Tukidydes I, 1)


