
KT09 Präsens-Stamm der Verba contracta  A+MP

τιμῶ <άω τιμῶ <άω τιμῴην/ ῷμι <αοίην    τιμᾶν <άεεν ἐτίμων <αον

τιμᾷς <άεις τιμᾷς <άῃς τιμῴης/ ῷς <αοίης τίμα <αε ἐτίμας <αες

τιμᾷ <άει τιμᾷ <άῃ τιμῴη/ ῷ <αοίη τιμάτω <αέτω ἐτίμα <αε

τιμῶμεν <άομεν τιμῶμεν <άωμεν τιμῷμεν <άοιμεν τιμῶν <άων ἐτιμῶμεν <άομεν

τιμᾶτε <άετε τιμᾶτε <άητε τιμῷτε <άοιτε τιμᾶτε <άετε τιμῶσα <άουσα ἐτιμᾶτε <άετε

τιμῶσι(ν) <άουσι τιμῶσι(ν) <άωσι τιμῷεν <άοιεν τιμώντων <αόντων τιμῶν <άον ἐτίμων <αον

τιμῶμαι <άομαι τιμῶμαι <άωμαι τιμῴμην <αοίμην τιμᾶσθαι <άεσθαι ἐτιμώμην <αόμην

τιμᾷ <άῃ τιμᾷ <άῃ τιμῷο <άοιο τιμῶ <άου ἐτίμω <άου

τιμᾶται <άεται τιμᾶται <άηται τιμῷτο <άοιτο τιμάσθω <αέσθω ἐτιμᾶτο <αετο

τιμώμεθα <αόμεθα τιμώμεθα <αώμεθα τιμῴμεθα <αοίμεθα τιμώμενος <αόμενος ἐτιμώμεθα <αόμεθα

τιμᾶσθε <άεσθε τιμᾶσθε <άησθε τιμῷσθε <άοισθε τιμᾶσθε <άεσθε τιμωμένη <αομένη ἐτιμᾶσθε <άεσθε

τιμῶνται <άονται τιμῶνται <άωνται τιμῷντο <άοιντο τιμάσθων <αέσθων τιμώμενον <αόμενον ἐτιμῶντο <άοντο

ποιῶ <έω ποιῶ <έω ποιοίην/ οῖμι <εοίην ποιεῖν  <έεεν ἐποίουν <εον

ποιεῖς <έεις ποιῇς <έῃς ποιοίης/ οῖς <εοίης ποίει <εε ἐποίεις <εες

ποιεῖ <έει ποιῇ <έῃ ποιοίη/ οῖ <εοίη ποιείτω <εέτω ἐποίει <εε

ποιοῦμεν <έομεν ποιῶμεν <έωμεν ποιοῖμεν <έοιμεν ποιῶν <έων ἐποιοῦμεν <έομεν

ποιεῖτε <έετε ποιῆτε <έητε ποιοῖτε <έοιτε ποιεῖτε <έετε ποιοῦσα <έουσα ἐποιεῖτε <έετε

ποιοῦσι(ν) <έουσι ποιῶσι(ν) <έωσι ποιοῖεν <έοιεν ποιούντων <εόντων ποιοῦν <έον ἐποίουν <εον

ποιοῦμαι <έομαι ποιῶμαι <έωμαι ποιοίμην <εοίμην ποιεῖσθαι <έεσθαι ἐποιούμην <εόμην

ποιῇ <έῃ ποιῇ <έῃ ποιοῖο <έοιο ποιοῦ <έου ἐποιοῦ <έου

ποιεῖται <έεται ποιῆται <έηται ποιοῖτο <έοιτο ποιείσθω <εέσθω ἐποιεῖτο <εετο

ποιοῦμεθα <εόμεθα ποιῶμεθα <εώμεθα ποιοίμεθα <εοίμεθα ποιούμενος <εόμενος ἐποιοῦμεθα <εόμεθα

ποιεῖσθε <έεσθε ποιῆσθε <έησθε ποιοῖσθε <έοισθε ποιεῖσθε <έεσθε ποιουμένη <εομένη ἐποιεῖσθε <έεσθε

ποιοῦνται <έονται ποιῶνται <έωνται ποιοῖντο <έοιντο ποιείσθων <εέσθων ποιούμενον <εόμενον ἐποιοῦντο <έοντο

ἀξιῶ <όω ἀξιῶ <όω ἀξιοίην/ οῖμι <οοίην ἀξιοῦν   <όεεν ἠξίουν <οον

ἀξιοῖς <όεις ἀξιοῖς <όῃς ἀξιοίης/ οῖς <οοίης ἀξίου <οε ἠξίους <οες

ἀξιοῖ <όει ἀξιοῖ <όῃ ἀξιοίη/ οῖ <οοίη ἀξιούτω <οέτω ἠξίου <οε

ἀξιοῦμεν <όομεν ἀξιῶμεν <όωμεν ἀξιοῖμεν <όοιμεν ἀξιῶν <όων ἠξιοῦμεν <όομεν

ἀξιοῦτε <όετε ἀξιῶτε <όητε ἀξιοῖτε <όοιτε ἀξιοῦτε <όετε ἀξιοῦσα <όουσα ἠξιοῦτε <όετε

ἀξιοῦσι(ν) <όουσι ἀξιῶσι(ν) <όωσι ἀξιοῖεν <όοιεν ἀξιούντων <οόντων ἀξιοῦν <όον ἠξίουν <οον

ἀξιοῦμαι <όομαι ἀξιῶμαι <όωμαι ἀξιοίμην <οοίμην ἀξιοῦσθαι <όεσθαι ἠξιούμην <οόμην

ἀξιοῖ <όῃ ἀξιοῖ <όῃ ἀξιοῖο <όοιο ἀξιοῦ <όου ἠξιοῦ <όου

ἀξιοῦται <όεται ἀξιῶται <όηται ἀξιοῖτο <όοιτο ἀξιούσθω <οέσθω ἠξιοῦτο <οετο

ἀξιούμεθα <οόμεθα ἀξιῶμεθα <οώμεθα ἀξιοίμεθα <οοίμεθα ἀξιούμενος <οόμενος ἠξιούμεθα <οόμεθα

ἀξιοῦσθε <όεσθε ἀξιῶσθε <όησθε ἀξιοῖσθε <όοισθε ἀξιοῦσθε <όεσθε ἀξιουμένη <οομένη ἠξιοῦσθε <όεσθε

ἀξιοῦνται <όονται ἀξιῶνται <όωνται ἀξιοῖντο <όοιντο ἀξιούσθων <οέσθων ἀξιούμενον <οόμενον ἠξιοῦντο <όοντο

α-ου > ω
ε-ου > ου
ο-ου > ου

     Aktiv fordere

     Medium/Passiv ehre mir

Indikativ Konjunktiv

ο-ω > ω   ο-ο > ου

Optativ

Die Kontraktionsregeln
Nachfolgender ο-Laut (ω, ο, ου, οι) setzt sich immer durch und wird  Nachfolgender e-Laut (ε, η, ει, ῃ) wird  

Imperfekt

     Medium/Passiv fordere für mich

     Medium/Passiv mache für mich

Stämme auf α

Stämme auf ε

Stämme auf ο

     Aktiv ehre       

Imperativ Inf./Part.

     Aktiv mache

α-ε/η > α       α-ει/ῃ > ᾳ 
ε-ε/ει > ει      ε-η/ῃ > η/ῃ 
ο-η > ω    ο-ε > ου   ο-ει/ῃ > οι

nach α zu ᾱ/ᾳ:
nach ε zu ει/η/ῃ:

nach  ο zu ω/ου/οι:

α-οι > ῳ
ε-οι > οι
o-οι > οι

nach α zu ω/ῳ:
nach ε zu ω/ου/οι: 
nach ο zu ω/ου/οι:

α-ω > ω    α-ο > ω
ε-ω > ω    ε-ο > ου
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