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Επαναληπτικές ασκήσεις 

Ενότητα 2
η
  

1. Να μεταφέρετε τα συνηρημένα  ρήματα στο α ενικό οριστικής ενεστώτα και σχηματίσετε  το τύπο 

που ζητείται: 

ἡγεῖσθαι ἡγέομαι -ἡγοῦμαι γ ενικό οριστικής ενεστώτα  

ἐτελεύτησαν  β ενικό προστακτικής ενεστώτα  

πενθοῦνται  γ πληθυντικό οριστικής παρατατικού   

ὑμνοῦνται  β πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα  

τιμᾶσθαι  β ενικό υποτακτικής ενεστώτα  

ζηλῶ  γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  

 

2. γενέσθαι , ἔτυχον , κατέλιπον :να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό και γ πληθυντικό  στο 

χρόνο που βρίσκονται   

3. ἀναμείναντες : να κλιθεί η οριστική και ευκτική μέλλοντα και να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο 

γ ενικό και γ πληθυντικό του αορίστου  

4. ἐκλεξάμενοι : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό και β πληθυντικό παθητικού αορίστου. 

5. κρεῖττον :να κλίνετε το αρσενικό γένος στον ίδιο βαθμό  

 

Ενότητα 3
η
  

1. Να μεταφέρετε τα ρήματα στο α ενικό οριστικής ενεστώτα και σχηματίσετε  το τύπο που ζητείται: 

ἀνιᾷ  β ενικό οριστικής ενεστώτα  

λυπεῖται  γ ενικό προστακτικής ενεστώτα  

ἐπιθυμεῖ  γ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα   

ὄψει  β πληθυντικό οριστικής παρατατικού  

 
2. φαίνηται , κρίνεται, ὑπερβάλλοντα : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο  β ενικό Μέλλοντα και 

να σχηματιστεί το α ενικό οριστικής αορίστου . 

3. ἔχει , ὄψει ,ἐστί : να κλίνετε την οριστική και προστακτική αορίστου β  

4. πλείω, ἥττους , θᾱττον : να γράψετε τα επίθετα και το επίρρημα στο θετικό και υπερθετικό βαθμό. 

 

Ενότητα 4
η
  

1. Να μεταφέρετε τα ρήματα στο α ενικό οριστικής ενεστώτα και σχηματίσετε  το τύπο που ζητείται: 

οἰκοῑμεν  β ενικό ευκτικής ενεστώτα  

ὁμονοοῑμεν  γ ενικό προστακτικής ενεστώτα  

εὐδοκιμοῑμεν  γ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα   

ἀπεστέρηκεν  β πληθυντικό οριστικής παρατατικού  

ἐποίησεν  α ενικό οριστικής παρατατικού  

 
2. γιγνοίμεθα , διαβέβληκε, ἐκλελοίπασιν , ὀψόμεθα, λαμβάνουσαν, γιγνομένην, ἕξομεν :να σχηματίσετε 

τους αντίστοιχους τύπους του αορίστου β στο ίδιο πρόσωπο , αριθμό , έγκλιση και φωνή (π.χ. γιγνοίμεθα 

(γίγνομαι)γενοίμεθα(ἐγενόμην)) 

3. πλέοντες :να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και παρατατικού (Τι παρατηρείτε;) 

4. ἀσφαλῶς, πολλῆς, τό μέγα  :να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήματος και των επιθέτων  

 

Ενότητα 6η  

1. Να μεταφέρετε τα συνηρημένα  ρήματα στο α ενικό οριστικής ενεστώτα και σχηματίσετε  το τύπο που 

ζητείται: 

ἀσκεῖν  μετοχή ενεστώτα(ουδέτερο)  

ὑμνοῦσι  γ ενικό προστακτικής ενεστώτα  

θεωροῦντες  γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα   

ἡγοῦνται  β πληθυντικό οριστικής παρατατικού  

ὁμολογοῦντες  α ενικό οριστικής παρατατικού  

 



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                        66ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                  Σχ. ΄Ετ. 2013-14 2 
 

 

2. Μανθάνειν , ἀγαγεῖν:να κλιθεί η υποτακτική και προστακτική αορίστου β  

3.α)ἀρνηθῆναι :να κλιθεί η οριστική παθητικού μέλλοντα και να γραφούν οι ονοματικοί τύποι στον ίδιο 

χρόνο 

   β) νομίζεσθαι :να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό και γ πληθυντικό παθητικού αορίστου 

4. ἀναγκαῖον , πολλῇ , αἰσχρόν, σκληρόν :να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων 

 

Ενότητα 8
η
  

1. Να μεταφέρετε τα συνηρημένα  ρήματα στο α ενικό οριστικής ενεστώτα και σχηματίσετε  το τύπο που 

ζητείται: 

κατοικουμένων  γ ενικό οριστικής ενεστώτα  

ὁρμῆσαι  απαρέμφατο ενεστώτα  

ζητοῦντας  γ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα   

ὁρῶντα  β ενικό ευκτικής ενεστώτα  

ἀποχωρεῖν   α ενικό οριστικής παρατατικού  

θεωρῆσαι  β ενικό υποτακτικής ενεστώτα  

2. λέγεται , ἐστιν, ὁρῶντα φέρειν, ἔχει, τους ἐγκαταλιπόντας :να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι αορίστου β 

3. γενέσθαι :να κλιθεί η ευκτική και προστακτική αορίστου β  

4. ἐγκατελήφθη :να κλιθεί στον ίδιο χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις  

5. ἀράμενον :να γίνει γραμματική αναγνώριση και να κλιθεί η οριστική μέλλοντα και αορίστου και να 

σχηματιστεί το β ενικό των υπόλοιπων εγκλίσεων στους ίδιους χρόνους 

Ενότητα 11
η
   

1. ἐπολεμεῖτε, ἐποίουν , κατηγορῆσαι :εγκλιτική αντικατάσταση στο γ ενικό και πληθυντικό του 

ενεστώτα 

2. παρέχων , παρόντες :εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό αορίστου β  

3. εἰπόντος , γενόμενος : εγκλιτική αντικατάσταση στο γ ενικό αορίστου β  

4. λίπητε :εγκλιτική αντικατάσταση 

5. κατεδίωκον, διδάξατε  :να σχηματίσετε τον παθητικό μέλλοντα και αόριστο  

6. ἰσχυρόν , καλά, ὅσια, δίκαια:να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων   

 


