
Actieve Taalbeheersing       Niveau: Pallas 9 

 
Opdracht 1: Vertaal de volgende zinnen in het Grieks. 
 
1. De kinderen zoeken het grote eiland 
2. Wij varen met/onder een mooie wind 
3. Ze vertellen (aan) Klytaimnestra niet de waarheid 
4. De god van de wijn hoort de waarheid 
5. De godin luistert naar de kinderen van Klytaimnestra 

 
Woordenlijst

eiland  - hJ nhs̀o~ 
god  - oJ qevo~ 
groot  - mevga~ 
hoort  - ajkouvw 
kinderen - ta; tevkna 
Klytaimnestra - hJ Klutaimnhvstra 
luisteren naar  - ajkouvw + gen. 
mooi  - kavlo~ 

niet  - ouj 
varen  - plevw 
vertellen - levgw 
waarheid - hJ ajlhqeiva 
wijn  - oJ oi\no~ 
wind  - oJ a[nemo~ 
zoeken  - zhtevw 

 
Opdracht 2: Vertaal onderstaande tekst in correct Grieks 

  
De boden en Ifigeneia rijden met een wagen naar Aulis. 
Daar brengt Agamemnon zijn kind niet naar Achilles,  
maar . . . naar het altaar.  
Want hij is van plan het meisje aan de geduchte godin te offeren. 

 
5. De andere bevelhebbers en de soldaten zijn aanwezig 

en hebben medelijden met het meisje.  
Maar Ifigeneia is dapper bij dit verschrikkelijke ongeluk  
en ze huilt niet. 

 
 
Woordenlijst

aanwezig zijn - pareivmi 
Achilles  - oJ  jAcilleuv~, acc.: to;n  jAcilleva 
Agamemnon -  jAgamevmnwn 
altaar  - oJ bwmov~ 
ander(e) - a[llo~ 
Aulis  - hJ Aujliv~, acc.: th;n Aujlivda 
bevelhebber - oJ strathgov~ 
bij  - ejn + …. 

bode  - oJ a[ggelo~ 
brengen - a[gw 
daar  - ejntauq̀a 
dapper  - a[ndro~ 
en  - kaiv 
geducht - deinov~ 
godin  - hJ qeov~ 
hij  - gebruik evt. aujtov~ 
huilen  - dakruvw 
Ifigeneia -  jIfigevneia 
kind  - to; tevknon 
maar  - ajllav, dev/d’ 
 

medelijden hebben met - ejleevw + …. 

meisje   - hJ parqevno~ 
met een wagen  - gebr. de …. van hJ ajmavxh 
naar   - eij~ + …. 

naar/bij   - prov~ + …. 

niet   - ouj, oujk, oujc 
offeren   - sfavzw 
ongeluk   - hJ sumforav 
rijden   - ejlauvnw 
soldaat   - oJ stratiwt̀h~ 
van plan zijn  - ejn nw/̀ e[cw 
verschrikkelijk  - deinov~ 
want   - gavr 
zijn (w.w.)  - eijmiv 


