
Ètim grec Traducció Arrels Exemples

-ικος, -η, -ον "relatiu a" -ic, -ica genètica, fonètica...
-ιτις "inflamació, irritació" -itis artritis, flebitis...
-σις "malaltia, estat irregular" -si artrosi, cianosi
-τήριον "lloc" -teri baptisteri, cementeri
α- "privació, negació" a-, an- ateu,amnèsia
ἀγωγή -ῆς < ἄγω conducció, direcció -agog- pedagog, paragoge, demagog, sinagoga
ἀγρός, -οῦ (ὁ) camp agro-, agr- agronomia, agrologia
αἶµα -ατος (τό) sang hema-, hemat- hematoma, hemorràgia
ἄκρος -α -ον extrem acr- acròpoli, acrònim
ἀκούω escoltar acu- hipoacúsia, acústic
ἄθλον -ου (τό) premi atl- atlètic, pentatló
ἄλγος, -ους (τό) dolor -àlgia otàlgia, gastràlgia
ἄλλος -η -ον altre al·lo- al·lòfon, al·lòcton
ἀµύγδαλον, -ου (τὸ) ametlla amigdal- amigdalitis, amigdalectomia
ἀµφι al costat de, enfront de, dos amfi-, amf amfibi, amfiteatre
ἀνά de baix a dalt, enrere an-, anagrama, anafòric
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) home andro- andrògin, poliàndria
ἄνθρωπος, -ου (ὁ) home antrop-, -antrop filantrop, antropòfag...
αντί enfront de, contra, a canvi de, en lloc de anti- antibiòtic, antidepressiu
ἀπό apo- apòstrof, apoteosi
ἄρθρον, -ου (τὸ) articulació artri-, artro- artritis, artroscòpia
ἀράχνη -ης aranya aracn- aracnofòbia, aràcnid
ἄριστος, -η, -ον millor aristo- aristocràcia, 
ἀρχαῖος, -α, -ον antic, arcaic arqueo- arqueologia, arqueòleg
ἀρχία, -ας (ἡ) poder, govern -arquia monarquia, oligarquia
ἄστρον, -ου (τό) estel astro- astrologia,astronomia
ἀυτός, -ή, -όν el mateix, el propi auto- autonomia, autobiografia
βακτήριον -ου bastonet, bacteri bacteri- bacteriològic
βάρος, -ους (τό) densitat, pes baro- baròmetre, isòbar
βάτός, -ή, -όν < βαίνω accesible, transitable -baton, -bat, bata hipèrbaton, estilobat, acròbata
βιβλίον, -ου (τό) llibre bibli- biblioteca, bibliòfil
βίος, -ου (ὁ) vida bio-,-bi biografia, amfibi
βολή -ῆς / βόλος -ου acció de llançar bol-, bole- hipèrbole, discòbol
βρόγχος, -ου (ὁ) bronqui bronqu- bronquitis
γάλα -ακτος llet galact- galactosa, galàxia
γάµος, ου (ὁ) matrimoni gam-, gameto- poligàmia, endogàmia
γαστήρ, γαστρός (ὁ) estómac gastr- gastro- gastritis, gastronomia...
γένος, -ους (τό) estirp, raça, llinatge, família genea- genealogia, gènesi
γέρων, -οντος (ὁ) vell ger-, geriàtric, gerontocràcia
γῆ, γῆς (ἡ) terra ge- geo- geografia, apogeu
γίγας -αντος (ὁ) gegant giga-, giganto- giga, gigantomàquia
γλυκύς εῖα ύ dolç gluc-, glic- glucosa, glucèmia
γλῶττα, -ης (ἡ) llengua, idioma gloto-, -glota políglota, epiglotis
γνῶσις, -εως (ἡ) < γιγνῶσκω coneixement < conèixer gnos- agnòstic, pronòstic
γραφία, -ας (ἡ) descripció, escriptura -grafia,-graf, gram- topografia,autògraf
γυµνός -ή -όν nu gimn- gimnàstica
γυνή, γυναικός (ἡ) dona gineco- ginecologia, poligínia
γωνία, -ας (ἡ) angle, vèrtex -gon pentàgon, hexàgon...
δάκτυλος -ου dit dactil- pterodàctic, dactílic
δεινός -ή -όν temible din- dinosaure, dinoteri
δέκα deu deca- decàmetre, decalitre...
δένδρον -ου arbre dendr- dendromància, dendrolit
δέρµα, -ατος (τό) pell dermat- dermatitis, dermatòleg...
δῆµος, -ου (ὁ) poble demo-, -demic democràcia, endèmic...
διά a través de, entre dia- diacrònic, diàmetre
διδάχη, -ης (ἡ) ensenyament, doctrina didact- didàctica, autodidacta
διπλοῦς, -ῆ, -οῦν doble dipl- diplodoc, diploma
δίς dues vegades di- hendíadis, dípter
δίσκος, -ου (ὁ) disc disco- discoteca,discòbol
δόξα -ης fama, opinió dox- heterodòxia, ortodox
δρόµος -ου cursa drom- hipòdrom, aeròdrom
δύναµις, -εως (ἡ) força, poder, capacitat dinam- dinamòmetre, dinamita
δυς- mal, no dis- dispnea, dislàlia
δώδεκα dotze dodeca- dodecaedre, dodecasíl·lab
ἕδρα, -ας (ἡ) base, costat -edre dodecaedre, poliedre
ἔθνος -ους (τό) poble etno- etnografia, etnòleg
εἶδος, ους (τό) vista, forma -oide antropoide, romboide
εἰκών, -όνος (ἡ) imatge, figura, representació icono- iconografia, iconoclasta
ἐν dins en- encèfal, enciclopèdia,
ἕνδεκα onze hendeca- hendecasíl·lab
ἐννέα nou enea- eneasíl·lab,eneàgon
ἔνδον dins endo- endoscopi, endocrí
ἔντερον -ου instentí enter- gastroenteritis, disenteria
ἐκ/ ἐξ de, des de ec-, ex- ectòpic,èxode
ἕξ sis hexa- hexasíl·lab,hexàgon
ἐπί damunt de, després epi- epitafi, epònim, 
ἑπτὰ set hepta- heptasíl·lab,heptàgon
ἔργον ου (τό) treball erg- ergonòmic, energia
ἔρως -ωτος (τό) amor ero-, erot- eròtic, erogen
ἕτερος, -α, -ον altre heter- heterogeni, heterònim
εὖ bé eu-, ev- eufemisme, evangeli
ζῶον, -ου(τό) animal, ésser viu zoo- zoologia, protozous
ἡγεµών όνος (ὁ) conductor, guia hegemon- hegemonia
ἤλεκρον -ου ambre electr- elèctric, electrocardiograma
ἥλιος -ου (ὁ) sol helio- helioteràpia, heliocèntric



ἡµήρα, -ας (ἡ) dia hemer- hemeroteca, efímer
ἡµι- semi- hemi- hemicicle, hemisferi
ἧπαρ, ἧπατος (τό) fetge hepat- hepatitis, hepàtic
θάλασσα -ας mar talass- talassocràcia, talassoteràpia
θάνατος ου (ὁ) mort tanat- tanatori, tanatofòbia
θεός, -οῦ (ἡ / ὁ) déu, divinitat teo- teocràcia, teologia
θεραπεία -ας servei, cura, tractament -teràpia quimioteràpia, psicoteràpia
θερµός, -ή, -όν calent termo- termòmetre, termodinàmica
θέσις -εως (ἡ) posició, col·locació -tesi, -tètic pròtesi, antítesi
θήκη, -ης (ἡ) dipòsit, magatzem -teca hemeroteca, enoteca
ἰατρός, -ου (ὁ) metge -iatra pediatra, foniatria
ἴδιος -α -ον personal idio- idiolecte, idiosincràsia
ἱερός, -ά, -όν sagrat jer-, jero- jerarquia, jeroglific
ἵππος, -ου (ὁ) cavall hipo-,hip- hípica,hipopòtam
ἴσος -η -ον igual, semblant iso- isòsceles, isodàctil
ἰχθύς, -υος (ὁ) peix ictio- ictiòfag, ictiologia
κακός, -ά, -όν dolent caco- cacofonia, cacostomia
καλός, -ή, -όν bell, polit cali-, cal·li- cal·ligrafia,calidoscopi
καρκίνος -ου cranc, càncer carcin- carcinogen, carcinoma
καρδία, -ας (ἡ) cor cardi- cardiografia, cardiòleg
κατά de dalt a baix, de tot... cata- catafòric, catacumbes
κέντρον, -ου (τό) centre centr- geocentrisme, heliocèntric
κεφαλή, -ῆς (ἡ) cap cefal-, cef- cefalàlgia, encefàlic
κίνηµα, -ατος / κινητός moviment cine-, cinemato-, cineto- cinètica, cinematògraf
κλέπτω robar clepto- cleptòman, cleptofòbia
κόσµος, -ου (ὁ) cel, firmament, ordre cosmo- cosmologia, cosmogonia
κράτος, -ους (τό) poder, autoritat -cràcia teocràcia, plutocràcia
κρυπτός, -ή, -όν ocult, secret cripto- criptografia, criptograma
κυβερνήτης ου (ὁ) pilot cibernet-, ciber- cibernèutica, cibernauta
κύτος -ους (τό) cavitat, cèl·lula cit- citoplasma, citologia
λατρεία -ας adoració -latra idolatra, egolatra
λευκος, -ή, -όν blanc leu- leucòcit, leucèmia
λεξις, -εως (ἡ) dicció, mode de parlar lexi- lèxic, lexicologia
λίθος, -ου (ὁ) pedra lit-, -lit monolit, litografia
λίπος -οῦς (τό) greix lip- lipoproteïna, liposucció
λόγος, -ου (ὁ) paraula, tractat, estudi, ciència -logia, -leg mitologia,psicòleg
λύσις < λύω dissolució lis-, -lisi, -lític anàlisi, electròlisi
µάθεµα, -ατος (τό) lliçó, coneixement matemat- matemàtica, crestomatia
µακρός llarg, gran, gros macr- macrobiòtic, macrocosmos
µανία, -ας (ἡ) bogeria, afició desmesurada -man, -mania megalomania, toxicòman
µαντεία, -ας (ἡ) adivinació -mancia, -mantic nigromant, oniromància
µάχη -ης lluita -màquia tauromàquia
µέγας gran mega- megalit, megalòpoli
µέλας µέλαινα µέλαν negre melan- melanina, melanoma
µετά més enllà, entre, canvi meta- metafísica, metàfora
µετέωρος -ον en l'aire meteor- meteorit, metereologia
µέτρον, -ου (τό) mesura -metre,-metria termòmetre, antropometria
µήν µηνός (ὁ) mes, lluna men- menopausa, dismenorrea
µηχανή, -ης (ἡ) màquina, invent mecan- mecànica, màquina
µικρός ά όν petit micr- microbiologia, microscopi
µισέω odiar mis-, miso- misogin, misantrop
µνῆσις, -εως (ἡ) record mnemo-, -mnèsia mnemotècnia, amnèsia
µόνος, -η, -ον un sol mono- monografia, monògam
µορφή, -ης (ἡ) forma morfo-, -morf morfologia, amorf
µῦθος, -ου (ὁ) mite, relat, llegenda, conte mito- mitologia, mitografia
µῦς µυός (ὁ) ratolí, múscul mi- miocardi, miàlgia
νεκρός ά όν mort necr- necròpoli, necrològica
νεῦρον ου (τό) nervi neur- neuròleg, neurocirurgia
νεφρός -οῦ (ὁ) ronyó nefr- nefròleg, nefrític
νῆσος, ου (ἡ) illa -nes, -nesia Melanèsia, Dodecanès
νόµος, -ου (ὁ) llei, regla, norma, costum -nomia, -nom astrònom, gastronomia
ξένος, -η, -ον estranger xeno- xenofòbia, xenofonia
ὀδούς, ὄδοντος (ὁ) dent odont-,-doncia odontòleg, ortodòncia
οἶκος, -ου (ὁ) casa, entorn eco- economia, ecologia
οἶνος, -ου (ὁ) vi eno- enoteca, enòleg
ὀκτὼ vuit octo- octosíl·lab, octaedre
ὀλίγος, -η, -ον poc olig- oligarquia
ὅλος -η -ον tot holo- holocaust
ὁµός, -ή, -όν igual, semblant hom- homònim, homofonia
ὄνειρος -ου (ὁ) somni onir- oníric, oniromància
ὄνοµα, -ατος (τό) nom onomo-, onom- onomatopeia, onomàstica
ὀρθός, -ή, -όν correcte orto- ortografia, ortopedia
ὄρνις, ὄρνιθος (ὁ, ἡ) au ornito- ornitologia, ornitorinc
ὄρος, -ους (τό) muntanya, relleu oro- orografia,orogènesi
ὀστέον -ου (τό) os oste- osteoporosi
οὖρον -ου (τό) orina ur-, -úria uròleg
οὖς, ὠτός (τό) oïda ot-,oto- otitis, otòleg
ὀφθαλµός, -ου (ὁ) ull oftalmo- oftalmologia, oftalmoscopi
ὄψις, -εως (ἡ) vista opt-, op- òptica, hipermetropia
πάθος, -ους (τό) sentiment, afecció pat-, pato- cardiopatia, antipatia
παῖς, παιδός (ὁ) nin, al·lot ped-, pediatra, pedofilia
παλαιός ά όν antic, arcaic paleo- paleontologia, paleolític
παρά al costat de, enfront de para- paranoia, paranormal
πᾶς πᾶσα πᾶν tot pan-, panto- pantofàgia, panorama
πατήρ, πατρός (ὁ) pare patr- patriarca, patronímic
πέντε cinc penta- pentasíl·lab, pentacord
περί al voltant peri- periec, perímetre, 
πίναξ, πίνακος (ὁ) quadre pinaco- pinacoteca, pinacologia



πλάσσω modelar plast- rinoplàstia, plàstic
πλοῦτος, -ους (τό) riquesa pluto- plutocràcia
πνεῦµα -ατος (τό) alè neum-, neumat-, -pne- neumàtic, neumòleg
ποιέω, -ῶ fer -peia, poe- onomatopeia, poètic
πόλεµος -ου (ὁ) guerra polem- polèmica, polemologia
πόλις, -εως (ἡ) ciutat poli-, -poli metròpoli, polític
πολύς, πολλή, πολύ molt poli- polimorfisme, polisil·lab
πωλέω vendre poli- monopoli, oligopoli
ποταµός -οῦ riu potam- hipopòtam, Mesopotàmia
πούς ποδός (ὁ) peu pod- podòleg, trípode
πρό davant de (a l'espai o al temps) pro- proclítica, propileu
πράγµα ατος (τό) cosa, acció pragamat- pragmàtic
πρόσωπον, -ου (τό) rostre prosopo- prosopografia, prosopopeia
πρῶτος η ον primer proto- protozous
πτερόν -οῦ (τό) ala pter- dípter, pterosaure
πῦρ πυρός (τό) foc pir- pirotècnic, antipirètic
ῥοία -ας (ἡ) < ῥέω corrent -rrea diarrea, gonorrea
ῥίς ῥινός (ὁ) nas rin- rinoceront, otorinolaringòleg
ῥυθµός οῦ (ὁ) ritme ritm- rítmic, arítmia
σάρξ, σαρκός (ὁ) carn sarco- sarcòfag, sarcoma
σεισµός, -ου (ὁ) moviment sism- sismògraf, sismòleg
σῆµα, -ατος (τό) senyal, indicació sem- semàfor, polisèmia
σκηνή -ῆς (ἡ) cabanya, tenda, escena escen- escenografia
σκληρός -ά -όν dur escler- esclerosi, 
σκοπέω mirar -scop telescopi, demoscòpic
σοφός -ή -όν savi sof- sofista, filosofia
σπήλαιον, -ου (τό) caverna, gruta, cova spel- espelèoleg, espeleologia
στόµα -ατος (τό) boca estomat-, -stoma estomatologia
στῦλος -οῦ (ὁ) columna estil-, -stil peristil, hexàstil
συλλαβή, -ης (ἡ) síl·laba -sίl·lab decasíl·lab
σύν amb sim-, sin-, sis simbiosi, sistema
σύνδετος, -ον nugat sindeton asíndeton, polsíndeton
σφαῖρα, -ας (ἡ) esfera, pilota sfer-,-sfer, hemisferi, atmosfera
σῶµα, -ατος (τό) cos soma- somàtic, cromosoma

τάξις, -εως (ἡ) posició, ordre (de coses en una succesió 
lineal) sintaxi, tàctic

ταχύς, -εῖα, -ύ ràpid, veloç taqui- taquicàrdia, taquígraf
τέτταρες -α quatre tetra- tetràedre, tetràgon
τέχνη -ης art, tècnica tecn- pirotècnia
τῆλε lluny tele- telescopi, telègraf
τοµή -ῆς tall tom- àtom, traqueotomia
τόνος -ου to, ritme, tensió ton- atonia, tònic
τοξικός -ή -όν de les fletxes, enverinat, tòxic tox-, toxic- toxina, toxicologia
τόπος, -ου (ὁ) lloc topo- topografia,toponímia
τραῦµα -ατος (τό) ferida traumat- traumatòleg, traumatisme
τροφή -ής alimentació trof- atròfia, autòtrof
τύπος -ου (ὁ) empremta, tipus tip- tipografia, genotip
ὕδως ὕδατος (τό) aigua hidr- hidratar, hidrògen
ὑπερ per damunt de, més enllà de hiper- hipèrbole, hipèrbaton
ὕπνος ου (ὁ) son hipn- hipnosi, hipnagògic
ὑπό davall de hipo- hipocondríac, hipòtesi
φαγεῖν < ἐσθίω menjar -fàgia,-fag antropofàgia, necròfag
φάρµακον -ου (τὀ) medicina farmac- farmàcia, farmacologia
φάρυγξ, φάρυγγος (ἡ) faringe faring- faringitis, rinofaringe
φθόγγος-ου (ὁ) so, so articulat -ftong diftong, triftong
φίλος, -η, ον amic, amant, aficionat filo-, fil- filantrop, filosofia
φλέψ, φλεβός (ἡ) vena fleb- flebitis, flebotomia
φόβος, -ου (ὁ) por -fòbia, -fob fotofòbia, xenòfob
φορᾶ, -ᾶς (ἡ) < φορέω, -ῶ trasllat, transport -fora, -for anàfora, metàfora
φύλλον -ου (τό) fulla fil·l-, -fil·le, -fil·la fil·loxera, clorofil·la
φύσις -εως (ἡ) natura fisi- físic, fisiològic
φυτόν -οῦ (τό) planta fito- fitofàgia, fitofàrmac
φωνή-ής (ἡ) veu, so fon-, fono-, -fon fonologia, afonia
φῶς, φωτός (τό) llum foto- fotografia,fotograma
χλωρός -ά -όν verd clar clor- clorofil·la, clor
χίλιοι -αι -α mil quilo- quilogram, quilòmetre
χορός-ου (ὁ) dansa, ball coreo- coreografia
χρῶµα, -ατος (τό) color crom-, cromo-, croma- policromia, cromosoma
χρόνος-ου (ὁ) temps crono- cronologia, cronòmetre
ψεῦδος -ους (τό) mentida pseudo- pseudònim
ψυχή-ής (ἡ) enteniment, ànima psico- psicòleg,psiquiatria
ωδή -ῆς cant -òdia paròdia, monòdia


