
DA4 Komparation und Adverb

Nom.Sg. > Adverb

ἄξιος ἀξί-ως

σοφός σοφ-ῶς

ἡδύς ἡδέ-ως

σώφρων σωφρόν-ως

Komparativ Superlativ

-τερον =A.Sg.n. -τατα =A.Pl.n. 

furchtbar δεινός δειν-ό -τερος δειν-ό -τατος δεινῶς δειν-ό-τερον δειν-ό-τατα 

klein μικρός μικρ-ό -τερος μικρ-ό -τατος (μικρόν) μικρ-ό-τερον μικρ-ό-τατα

weise σοφός σοφ-ώ -τερος σοφ-ώ -τατος σοφῶς σοφ-ώ-τερον σοφ-ώ-τατα 

würdig ἄξιος ἀξι-ώ -τερος ἀξι-ώ -τατος ἀξίως ἀξι-ώ-τερον ἀξι-ώ-τατα 

lieb φίλος φίλ -τερος φίλ -τατος φίλως φίλ-τερον φίλ-τατα 

alt γεραιός γεραί -τερος γεραί -τατος    --    --    -- 

deutlich σαφής σαφ-έσ -τερος σαφ-έσ -τατος σαφῶς σαφέσ-τερον σαφέσ-τατα 

      

besonnen σώφρων σωφρων-έσ -τερος σωφρων-έσ -τατος σωφρόνως σωφρωνέστερον σωφρωνέστατα

         

einfach ἁπλοῦς ἁπλούσ -τερος ἁπλούσ -τατος ἁπλῶς ἁπλούσ-τερον ἁπλούσ-τατα

-ιστος, -η, -ον -ιον = A.Sg.n. -ιστα = A.Pl.n. 

sehr       μάλα μᾶλλον μάλιστα 

tüchtig ἀγαθός ἄριστος εὖ ἄμεινον ἄριστα 

gut “ βέλτιστος   βέλτιον βέλτιστα

stark “ κράτιστος   κρεῖττον κράτιστα

schlecht κακός κάκιστος κακῶς κάκιον κάκιστα

gering “ χείριστος   χεῖρον χείριστα

schwach “ ἥκιστος   ἧττον ἥκιστα

groß μέγας μέγιστος   

gering ὀλίγος ἐλάχιστος ὀλίγον ἔλαττον ἐλάχιστα

wenig “    -- “ μεῖον    -- 

viel πολύς πλεῖστος πολύ πλέον πλεῖστα

angenehm ἡδύς ἥδιστος ἡδέως ἥδιον ἥδιστα

schnell ταχύς τάχιστος ταχέως θᾶττον τάχιστα

leicht ῥᾴδιος ῥᾷστος ῥαδίως ῥᾷον ῥᾷστα

(voriger) πρό πρό -τερος πρῶτος    -- πρό-τερον τὸ πρῶτον

(oberer) ὑπέρ ὑπέρ -τερος ὑπέρτατος    -- ὑπέρ-τερον ὑπέρ-τατα

(späterer)    -- ὕσ -τερος ὕστατος    -- ὕσ-τερον ὕσ-τατα, -τον

(letzter) ἐξ    -- ἔσχατος          --      ἐσχάτως

 - alle auf – ων  

 - alle contracta auf - οῦς

 - nach kurzer Paenultima langer Themavokal -ω- 

πλείων, πλέον 

ῥᾴων, ῥᾷον 

κακίων, κάκιον 

χείρων, χεῖρον 

ἥττων, ἧττον 

μείζων, μεῖζον 

ἐλάττων, ἔλαττον 

μείων, μεῖον 

-ίων, -ιον

ἀμείνων, ἄμεινον 

βελτίων, βέλτιον 

κρείττων, κρεῖττον 

 - nach langer Paenultima kurzer Themavokal -o- 

 - unmittelbar am Stamm ohne Themavokal  

σωφρόν-ων

Gen.Pl. >

Βildung des Adverbs

Das auslautende -ν des Gen.Pl. wird zu -ς.

ἀξί-ων

σοφ-ῶν

ἡδέ-ων

θάττων, θᾶττον

ἡδίων, ἥδιον

Regelmäßige Komparation

Unregelmäßige Komparation (Auswahl)

würdig

weise 

angenehm

besonnen

gebildet mit

beim Adjektiv beim Adverb

-τατος, -η, -ον-τερος, -α, ον

Komparativ Superlativ 

gebildet mit
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