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Saturs (kursa anotācija) 

Kursa mērķis ir iepazīstināt teoloģijas bakalaura studentus ar Jaunās Derības grieķu koinē 

valodu, lai varētu patstāvīgi ar vārdnīcas palīdzību lasīt Jaunās Derības tekstus. Kursa 

uzdevums ir iepazīstināt ar Jaunajā Derībā sastopamo grieķu valodas gramatiku, svarīgākajām 

fonētikas un morfoloģijas likumībām, kā arī dot ieskatu Jaunajai Derībai raksturīgajās 

nozīmīgākajās grieķu valodas sintakses likumībās, tāpat arī iepazīstināt ar leksiku.  

Mērķi 

- sniegt ieskatu un zināšanas Jaunās Derības grieķu valodas gramatikā un leksikā;  

- veidot iemaņas Jaunās Derības grieķu tekstu lasīšanā. 

Sasniedzamie rezultāti 

Zināšanas 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti: 

Vērtēšana 

- pārzina un orientējas grieķu gramatikā un leksikā. 1-6 pārbaudes darbs 

eksāmens 

Prasmes 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti:  

- studenti, izmantojot apgūto gramatiku un leksiku, spēj 

lasīt un tulkot Jaunās Derības tekstus; 

- studenti spēj skaidrot un analizēt gramatiskās formas. 

1-6 pārbaudes darbs 

eksāmens 

Kompetences 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas, studenti: 

 

- spēj tulkot un saprast JD grieķu tekstu. eksāmens 
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PILNA LAIKA STUDIJAS 

  

Lekciju un semināru plāns   
 

 

Tēma   

  

Akadēmiskās 

stundas (45 

min) 

1 Alfabēts, izruna, akcenti, diakritiskās zīmes 6 

2 II deklinācija (vīriešu dzimte); indicativus, imperativus, infinitīvus 

praesentis activi 
2 

3 II deklinācijas lietvārdu un īpašības vārdu locīšana; akcentu likumības 4 

4 Indicativus, infinitivus futuri activi (sigmatiskais, plūdeņu nazālais) 4 

5 I deklinācijas a pūrum grupas lietvārdu un īpašības vārdu locīšana, 

akcentu likumības 
4 

6 Indicativus imperfecti activi; augmentu likumības 6 

7 Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi activi (sigmatiskais) 4 

8 I deklinācija:  pūrum,  impūrum, vārdi ar ; I deklinācijas vīriešu 

dzimtes lietvārdi ar galotnēm , ; īpašības vārdi 
4 

9 Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi activi (plūdeņu nazālais, 

saknes) 
4 

10 Personu un norādāmie vietniekvārdi 4 

11 Indicativus, infinitivus perfecti activi (I un II laiks) 4 

12 Indicativus plusquamperfecti activi (I un II laiks); jautājamais un 

nenoteiktais vietniekvārds 
4 

13 Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis medii et passivi; 

indicativus futuri medii (sigmatiskais; plūdeņu nazālais); deponenti 
6 

14 Indicativus imperfecti medii et passivi; indicativus, imperativus, 

infinitivus, aoristi medii (sigmatiskais, saknes, plūdeņu nazālais) 
4 

15 Atgriezeniskais vietniekvārds 2 

16 Indicativus, infinitivus perfecti medii et passivi; indicativus 

plusquamperfecti medii et passivi 
6 

17 Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi passivi (I un II laiks); 

indicativus, infinitivus futuri passivi (I un II laiks) 
6 

18 III deklinācijas vienzilbīgie lietvārdi; lūpeņu, aukslējiņu, zobeņu, nazālie 

un nī tau celmi. 
4 

19 Participium praesentis et futuri activi; sigmatiskās un plūdeņu / nazālo 

celmu nākotnes divdabji; II deklinācijas divgalotņu īpašības vārdi. 
4 

20 Participium aoristi activi (sigmatiskais, plūdeņu/nazālais; saknes); III 

deklinācijas daudzzilbju vārdi; skaitļa vārds  
6 

21 Participium perfecti activi (I – II); III deklinācijas plūdeņu celmi ar 

alternāciju un sigmas celmi;  un  locīšana aoristā. 
4 
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22 Participium praesentis medii et passivi; participium perfecti medii et 

passivi; participium futuri medii; participium aoristi medii 
6 

23 Participium aoristi passivi; participium futuri passivi; genetivus 

absolutus;  locīšana 
4 

24 III deklinācijas divskaņu,  un  celmi; attieksmes un savstarpēji 

atgriezeniskais vietniekvārds; konstrukcija accusativus cum infinitivo 
4 

25 Participium praesentis activi no vārda ;  locīšana; īpašības vārdu 

salīdzināmās pakāpes; konjunktīva veidošana un lietošana 
6 

26 Kontrahētie darbības vārdi ar . 4 

27 Netieši jautājamais vietniekvārds ; nolieguma vietniekvārds . 2 

28 Kontrahētie darbības vārdi ar . 4 

29 Kontrahētie darbības vārdi ar . 4 

30 Īpašības vārds ; II konjugācijas darbības vārdu ar izskaņu – ; 

defektīvais darbības vārds . 
4 

31 Pārskats par īpašības vārdiem; īpašības vārdi ;  6 

32 II konjugācijas verbi prēzentā un imperfektā 2 

33 II konjugācijas verbi aoristā 2 

 KOPĀ  144 

 

Patstāvīgā darba plāns  

 Patstāvīgais darbs  Stundu skaits 

izpildei  

1 Tekstu tulkošana 180 

2 1. pārbaudes darbs par I un II deklināciju. 6 

3 2. pārbaudes darbs par darbības vārdu aktīvā. 6 

4 3. pārbaudes darbs par darbības vārdu medijā un pasīvā. 6 

5 4. pārbaudes darbs par infinitīviem, particībiem un konjunktīvu 6 

6 5. pārbaudes darbs par kontrahētajiem verbiem 6 

7 6. pārbaudes darbs par I, II un III deklinācijas īpašības un lietvārdiem 6 

 KOPĀ    216 

Vērtējums 

 

 

Plānotie studiju rezultāti  % no gala 

vērtējuma  Zināšanas  Prasmes  Kompetences  

1. pārbaudes darbs + +  10 

2. pārbaudes darbs + +  10 

3. pārbaudes darbs + +  10 

4. pārbaudes darbs + +  10 

5. pārbaudes darbs + +  10 

6. pārbaudes darbs + +  10 

eksāmens + + + 40 

Kopā    100% 
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