
Sensorveiledning GRE1001 Innføring i gresk I: høst 2018 
 

Emnebeskrivelse: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/GRE1001/index.html 

Kursinnhold: Emnet er en første innføring i gammelgresk språk. Pensum er JACTs Reading Greek, hvor vi dette 

semesteret rakk igjennom t.o.m. kapittel 8B, men hvor studentene fikk beskjed om at kun tekstutdrag fra kap. 

3A–8B var aktuelt for eksamensoppgaven, mens all grammatikk fra s. 1–175 i grammatikkdelen er relevant. De 

fikk også opplyst at kun det følgende ville kunne testes som “aktiv” kunnskap (i oversettelse til gresk eller 

spørsmål om bøyning): substantiv (1., 2. og 3. deklinasjon, de vanligste paradigmene), adjektiv (positivform av 

καλός, ἡμέτερος, εὔφρων og tilsvarende, samt gradbøyning av καλός-type), pronomen (best. artikkel, οὗτος, 

ἐκεῖνος, αὐτός, ἐμαυτόν, τίς), verb (alle gjennomgåtte former av παύω og εἰμί med unntak av optativ, indikativ 

av α- og ε-kontraktsverb, a verbo-bøyning av 18 uregelrette verb – kun de tre første formene). I oversettelse av 

gjennomgått gresk tekst og spørsmål om formbestemmelse er derimot alle gjennomgåtte former aktuelle. 

Utdragene av gresk tekst i eksamensoppgaven er kjent tekst, gjennomgått i undervisning. 

Eksamensoppgaven: vekting av deloppgavene 

Den endelige karakteren settes på bakgrunn av en helhetsvurdering, men de enkelte oppgavene vektes omtrent 

som følger: 

Oppgave A og B teller like mye. 

I hver del teller oversettelsen av det greske tekstutdraget 50%, grammatikkspørsmålene 25% og oversettelsen 

til gresk 25%. 

Bedømmelseskriterier for de enkelte oppgavene 

 

Oversettelse av gresk tekst 

Oversettelsen bør gjengi den greske teksten så presist som mulig med korrekt norsk. En fremragende 

oversettelse vil vise fullstendig beherskelse av gloser og former og presis forståelse av syntaks, men det er 

likevel rom for noen mindre feil i en besvarelse som står til A. 

 

Det er på generell basis vanskelig å oppgi nøyaktige og uttømmende kriterier for antall og type feil som 

medfører at en oversettelse vipper opp eller ned en karakter. En middels god besvarelse vil typisk mangle 

gloser, vise upresis forståelse av komplisert syntaks og manglende beherskelse av noen bøyningsformer. 

Grammatikkspørsmål 

I bøyning aksepteres noen aksentfeil, men en stor mengde feilplasserte aksenter (eller mangel på aksenter) gir 

en liten minus. Presise kriterier for de enkelte karakterer kan ikke formuleres på generell basis, men en C-

oppgave kan typisk gjøre større feil i bøyning av 3. deklinasjon, mens større feil i presens indikativ aktiv eller 2. 

deklinasjon er mer karakteristisk for D eller E. Om kandidaten ikke husker korrekt a verbo-bøyning, vil et 

forsøk på noe som kunne vært en futurum- eller aoristform av dette verbet åpenbart bedømmes mildere enn 

noe som er helt på jordet.  
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Oversettelse til gresk 

Aksentfeil vil på dette nivået normalt ikke gi utslag i karaktergivninga, men mange og grove feil eller 

manglende forsøk på aksentuering vil telle med i helhetsinntrykket. Feil i grunnleggende grammatikk (f.eks. 

bøyning av regelrett presens indikativ aktiv eller bruk av kasus for subjekt og objekt) trekker mer enn feil i mer 

komplisert grammatikk (f.eks. upersonlig verb med akkusativ+infinitiv). Sensuren tar høyde for at oversettelse 

til gresk er en vanskelig øvelse med mange potensielle feilkilder, så noen mindre grove feil aksepteres i en 

besvarelse som står til A, og en katastrofal oversettelse til gresk vil normalt heller bekrefte helhetsinntrykket 

av en besvarelse som står til F, E eller i noen tilfeller D, enn det vil være hovedårsak til en av disse karakterene. 

Under følger fasit for grammatikkspørsmålene og løsningsforslag for setningene som skulle oversettes til gresk.  

Oppgave A: 

Grammatikkspørsmål 

a. πρᾶγμά: (intetkjønn) nominativ entall 

Bøyning s. : n. πρᾶγμα, a. πρᾶγμα, g. πράγματος, d. πράγματι (v. πρᾶγμα) 

Bøyning pl.: n. πράγματα, a. πράγματα, g. πραγμάτων, d. πράγμασι(ν) 

b. κάθευδε: presens imperativ aktiv 2. person entall 

Bøyning: καθεύδω, καθεύδεις, καθεύδει, καθεύδομεν, καθεύδετε, καθεύδουσι(ν) 

c. κινδύνῳ: (hankjønn) dativ entall 

Bøyning s.: n. κίνδυνος, a. κίνδυνον, g. κινδύνου, d. κινδύνῳ (v. κίνδυνε) 

Bøyning pl.: n. κίνδυνοι, a. κινδύνους, g. κινδύνων, d. κινδύνοις 

d. ὁρᾷ: pres. ὁράω, fut. ὄψομαι, aor. εἶδον 

 

Oversettelse til gresk 

e. Vi hører mennenes tale. 

ἀκούομεν τὸν τῶν ἀνθρώπων λόγον. 

Alternative løsninger: pl. τοὺς λόγους like godt som s. τὸν λόγον; gen. τῶν ἀνθρώπων kan også stå 

i predikativ posisjon foran eller bak (τῶν ἀνθρώπων τὸν λόγον, τὸν λόγον τῶν ἀνθρώπων), eller 

t.o.m. foran verbalet, for emfase; verbalet kunne også stå sist i setninga. 

 

f. Du hørte ham ikke. 

οὐκ ἤκουσας αὐτόν. 

Alternative løsninger: Imperfektum ἤκουες er helt fint (et evt. forsøk på historisk presens vekker 

mistanke om at kandidaten ikke husker noen av fortidsformene, men bedømmes nokså mildt); 

påpekende pronomen τόνδε/τοῦτον/ἐκεῖνον er fullt akseptable alternativer (tolka som emfatisk 

“ham”); på dette nivået trekker jeg ikke for αὐτόν plassert først i setninga, selv om dette på gresk 

ville tolkes i retning av “ham selv”; om noen har brukt et genitivsobjekt med dette verbet (αὐτοῦ 

e.l.), aksepteres dette, selv om det ville svare bedre til det norske “høre på”; οὐ(κ) plassert foran 

verbet er “nøytral” ordstilling, men for å implisere en emfatisk kontrast kan negasjonen plasseres 

foran pronomenet (ἤκουσας οὐκ αὐτόν “du hørte ikke selve ham [men (f.eks.) gjenferdet hans]”, 

ἤκουσας οὐ τοῦτον “du hørte ikke ham [men (f.eks.) han andre]”) eller til slutt i setninga (ἤκουσας 

αὐτὸν οὔ “du hørte ham ikke [men du (f.eks.) så ham]”) – disse variantene aksepteres. 

  



Oppgave B: 

Grammatikkspørsmål 

a. ἐκείνων: (påpekende pronomen) hankjønn (f. og n. har samme form) genitiv flertall 

Kasusbruk: Genitiven står som bestemmelse/attributt til substantivet τοὺς λόγους og er brukt 

for å angi ordenes kilde (“opphavsgenitiv”) eller agens for talehandlinga implisitt i λόγους 

(“subjektsgenitiv”) (“eiendomsgenitiv” – med henvisning til tilhørighet – aksepteres også som 

forklaring – disse bruksområdene står hverandre veldig nær): “deres tale/ord/argumenter” 

b. τοὺς ἀνθρώπους: (substantiv, hankjønn) akkusativ flertall 

Kasusbruk: Substantivet står som direkte objekt til verbalet προτρέπετε, derfor akkusativ. 

c. ἀπεκρίνατο: aorist indikativ medium 3. person entall 

ἀποκρίνεσθαι: presens infinitiv medium 

Oppslagsform: ἀποκρίνω (men aktiv har en ganske annen betydning, og jeg ville uansett ikke 

trekke for med. ἀποκρίνομαι, siden kandidatene ikke kan forventes kjenne til om verbet har en 

aktiv form el. ikke) 

 

Oversettelse til gresk 

d. Jeg skal stoppe dere. 

παύσω ὑμᾶς. 

Alternative løsninger: Foruten endra ordstilling (fullt akseptabelt) ser jeg ingen andre korrekte 

løsninger (“skal stoppe” fordrer futurum indikativ, og aktiv må brukes med dette verbet når 

handlinga har et eksternt objekt og ikke leder tilbake til subjektet selv). 

e. Brødrene må løpe ut av bryteplassen. 

δεῖ τοὺς ἀδελφοὺς τρέχειν ἐκ τῆς παλαίστρας. 

Alternative løsninger: Om noen har brukt χρή el. ἀνάγκη ἐστί istedenfor δεῖ, er det helt fint, men 

viktig at samtlige av disse utfylles med akkusativ + infinitiv (ἀνάγκη ἐστί kan også ta en dativ + 

infintiv); aorist infinitiv dekkes ikke av GRE1001, men aor. inf. δραμεῖν ville også være riktig; 

ordstilling i setninga er temmelig fritt, med unntak av at preposisjonsfrasen må henge sammen. 

f. Da Sokrates hørte dette, spurte han sofistene: “Hva er filosofi?” 

ἐπεὶ τοῦτο ἤκουσεν ὁ Σωκράτης, ἤρετο τοὺς σοφιστάς· “τί ἐστιν ἡ φιλοσοφία;” 

τοῦτο ἀκούσας ὁ Σωκράτης, ἤρετο τοὺς σοφιστάς· “τί ἐστιν ἡ φιλοσοφία;” 

Alternative løsninger: For bisetninga “da Sokrates hørte dette” er de to greske løsningene skissert 

over likeverdige, men vesentlig at bruk av gresk bisetning krever subjunksjon (ἐπεί, ἐπειδή el. ὅτε = 

“da”) og finitt verb (her indikativ), mens det ved bruk av partisipp blir feil med subjunksjon; bruk 

av imperfektum i bisetning (ἤκουε(ν)) eller presens partisipp (ἀκούων) aksepteres – begge 

antyder på gresk at hørselshandlinga overlapper i tid med spørsmålshandlinga; aor. I ἠρώτησε 

fullt akseptabelt  alt. til aor. II ἤρετο; ταῦτα ville være vel så naturlig på gresk som τοῦτο, og 

påpekende τόδε/τάδε er også ok (αὐτό/αὐτά ville også fungere); ὁ Σωκράτης kan flyttes ut av 

bisetninga og f.eks. plasseres først (ὁ Σωκράτης, ἐπεί …), og ordstilling for øvrig er også temmelig 

fri; i denne sammenhengen anser jeg bestemt og ubestemt form av φιλοσοφία som like akseptable 

(men alternativene legger litt ulike implikasjoner i ordet); jeg vil ikke trekke for samsvarsbøyd τίς 

på dette nivået (det viser at kandidaten i det minste er fortrolig med det generelle prinsippet om 

samsvarsbøyning), men i denne typen spørsmål ville det bety “hvilken form (for filosofi) er (denne) 

filosofien?”, mens spørrepronomen i intetkjønn vil brukes for spørsmål om generell natur/kategori. 


