Řecké minimum

Požadavky k zápočtu (pro posluchače dvouoborového studia)

I. Gramatika 
Podle příručky D. Muchnová, Souhrn starořecké gramatiky, 
vyd. nakl. Holman (www.holmanpublishing.com), Praha 2000. ISBN 80-85848-09-0;
k dostání např. v knihkupectví Karolinum v Celetné ulici.

Písmo a výslovnost
Přízvuk
Člen
Podstatná jména
Přídavná jména 
Příslovce
Zájmena
Předložky 
Slovesa
1.1 	Slovesa thematická - samohlásková - nestažená
	aktivum: primární časy indikativ; sekundární časy indikativ; participium; infinitiv
	passivum: primární časy indikativ; sekundární časy indikativ; participium; infinitiv
2.3 Slovesa athematická prostokmenná

U všech těchto tvarů se žádá pouze pasivní znalost, tj. schopnost určit daný tvar, 
a to i u jiných než vzorových slov.
Prověřuje se písemným testem

II. 	Slovní zásoba
Podle předepsaného seznamu povinné slovní zásoby (PDF).
Znalost se prověřuje písemným testem.
(Používání řečtiny v textových editorech pro Windows)

III. 	Schopnost číst nahlas souvislý alfabetický text
Prověřuje se ústně před udělením zápočtu.



Řecké minimum

Požadavky ke zkoušce (pro posluchače bakalářského studia)

I. Gramatika 
Podle příručky D. Muchnová, Souhrn starořecké gramatiky, 
vyd. nakl. Holman (www.holmanpublishing.com), Praha 2000. ISBN 80-85848-09-0;
k dostání např. v knihkupectví Karolinum v Celetné ulici.

Písmo a výslovnost 
Přízvuk 
Člen 
Podstatná jména 
Přídavná jména 
Příslovce
Zájmena
Číslovky
základní a řadové 1-10
skloňování číslovek 1-4
Předložky
Slovesa
1.1 	Slovesa thematická - samohlásková - nestažená
2.1 	Slovesa athematická - se zdvojkou iótovou
	aktivum: primární časy prézentní kmen indikativ
	medio-passivum: primární časy prézentní kmen indikativ
2.3 Slovesa athematická prostokmenná

U členu, podstatných a přídavných jmen první a druhé deklinace, osobních zájmen, základních a řadových číslovek 1-10, sloves thematických samohláskových nestažených v aktivu primárních a sekundárních časů i v mediu primárních a sekundárních časů a u sloves athematických prostokmenných ve všech tvarech se žádá aktivní znalost, tj. schopnost vytvořit příslušné tvary. U ostatních tvarů se žádá pouze pasivní znalost, tj. schopnost určit daný tvar.
Prověřuje písemným testem.

II. 	Slovní zásoba
Podle předepsaného  "Vocabula.pdf"seznamu povinné slovní zásoby (PDF).
Znalost se prověřuje písemným testem.
(HYPERLINK "http://ufar.ff.cuni.cz/rectina/rectina.html" Používání řečtiny v textových editorech pro Windows)

III. Gramatická analýza řeckého textu
Prověřuje se písemným testem.

IV. Schopnost číst nahlas souvislý alfabetický text
Prověřuje se ústně před udělením zápočtu.

