
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 
   

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς.  

δρὰς   

θεὶς   

γνοὺς   

εἰδὼς   

ἀδικῶν   

ἀπολλὺς   

 

Λύση 

 

δρὰς δράντος, δράντι, δράντα 
δράσης, δράσῃ, δρᾶσαν 
δράντος, δράντι, δρὰν 

δράντων, δρᾶσι, δράντας 
δρασῶν, δράσαις, δράσας 
δράντων, δρᾶσι, δράντα 

θεὶς θέντος, θέντι, θέντα 
θείσης, θείσῃ, θεῖσαν 
θέντος, θέντι, θὲν 

θέντων, θεῖσι, θέντας 
θεισῶν, θείσαις, θείσας 
θέντων, θεῖσι, θέντα 

γνοὺς γνόντος, γνόντι, γνόντα 
γνούσης, γνούσῃ, γνοῦσαν 
γνόντος, γνόντι, γνὸν 

γνόντων, γνοῦσι, γνόντας 
γνουσῶν, γνούσαις, γνούσας  
γνόντων, γνοῦσι, γνὸντα 

εἰδὼς εἰδότος, εἰδότι, εἰδότα 
εἰδυίας, εἰδυίᾳ, εἰδυῖαν 
εἰδότος, εἰδότι, εἰδὸς 

εἰδότων, εἰδόσι, εἰδότας 
εἰδυιῶν, εἰδυίαις, εἰδυίας 
εἰδότων, εἰδόσι, εἰδότα 

ἀδικῶν ἀδικοῦντος, ἀδικοῦντι, ἀδικοῦντα 
ἀδικούσης,ἀδικούσῃ,ἀδικοῦσαν 
ἀδικοῦντος, ἀδικοῦντι, ἀδικοῦν 

ἀδικούντων, ἀδικοῦσι, ἀδικοῦντας 
ἀδικουσῶν, ἀδικούσαις, ἀδικούσας 
ἀδικούντων, ἀδικοῦσι, ἀδικοῦντα 

ἀπολλὺς ἀπολλύντος, ἀπολλύντι, ἀπολλύντα 
ἀπολλύσης, ἀπολλύσῃ, ἀπολλῦσαν 
ἀπολλύντος, ἀπολλύντι, ἀπολλὺν 

ἀπολλύντων, ἀπολλῦσι, ἀπολλύντας 
ἀπολλυσῶν, ἀπολλύσαις, ἀπολλύσας 
ἀπολλύντων, ἀπολλῦσι, ἀπολλύντα 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στον ίδιο αριθμό: 

ἡ ἀγγείλασα: γενική και δοτική   

οἱ μείναντες: δοτική και κλητική   



τὸ νεῖμαν: γενική και δοτική   

ὁ γεγραφώς: κλητική και γενική   

τὸ τεθνεώς: δοτική και αιτιατική   

αἱ εἰδυῖαι: αιτιατική και κλητική   

ὁ τιθείς: γενική και δοτική   

τὸ σωθέν: γενική και αιτιατική   

τὸ ἠθροικός: δοτική και αιτιατική   

ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική και κλητική   

τὸ θῦον: γενική και δοτική   

ἡ αἱροῦσα: δοτική και κλητική   

τὸ ποιοῦν: κλητική και δοτική   

ἡ δοθεῖσα: κλητική και αιτιατική   

ἡ βιοῦσα: δοτική και αιτιατική   

 

Λύση 

 

ἡ ἀγγείλασα: γενική και δοτική τῆς ἀγγειλάσης τῇ ἀγγειλάσῃ 

οἱ μείναντες: δοτική και κλητική τοῖς μείνασι ὦ μείναντες 

τὸ νεῖμαν: γενική και δοτική τοῦ νείμαντος τῷ νείμαντι 

ὁ γεγραφώς: κλητική και γενική ὦ γεγραφὼς τοῦ γεγραφότος 

τὸ τεθνεώς: δοτική και αιτιατική τῷ τεθνεῶτι τὸ τεθνεὼς 

αἱ εἰδυῖαι: αιτιατική και κλητική τὰς εἰδυίας ὦ εἰδυῖαι 

ὁ τιθείς: γενική και δοτική τοῦ τιθέντος τῷ τιθέντι 

τὸ σωθέν: γενική και αιτιατική τοῦ σωθέντος τὸ σωθὲν 

τὸ ἠθροικός: δοτική και αιτιατική τῷ ἠθροικότι τὸ ἠθροικὸς 

ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική και κλητική τὴν ἀλλάττουσαν ὦ ἀλλάττουσα 

τὸ θῦον: γενική και δοτική τοῦ θύοντος τῷ θύοντι 

ἡ αἱροῦσα: δοτική και κλητική τῇ αἱρούσῃ ὦ αἱροῦσα 

τὸ ποιοῦν: κλητική και δοτική ὦ ποιοῦν τῷ ποοῦντι 

ἡ δοθεῖσα: κλητική και αιτιατική ὦ δοθεῖσα τὴν δοθεῖσαν 

ἡ βιοῦσα: δοτική και αιτιατική τῇ βιούσῃ τὴν βιοῦσαν 

 
 



 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τις παρακάτω μετοχές στην πτώση που ζητούνται:  

τὸ ἡθροικός: δοτική πληθυντικού  

ὁ πράττων: ονομαστική πληθυντικού  

ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική πληθυντικού  

τὸ θῦον: γενική πληθυντικού  

ὁ ζημιῶν: αιτιατική πληθυντικού  

ἡ αἱροῦσα: δοτική πληθυντικού  

ἡ δοθεῖσα: κλητική πληθυντικού  

ὁ ἁλούς: γενική πληθυντικού  

ἡ βιοῦσα: δοτική πληθυντικού  

ὁ δύς: κλητική πληθυντικού  

ἡ φῦσα: γενική ενικού  

τὸ γνόν: δοτική πληθυντικού  

ὁ ἐναντιῶν: αιτιατική πληθυντικού  

τὸ φύν: αιτιατική πληθυντικού  

ὁ τολμῶν: κλητική πληθυντικού  

ἡ ὁρῶσα: γενική ενικού  

τὸ τιμῶν: δοτική ενικού  

ὁ τεθνεώς: γενική ενικού  

ἡ ἐλευθεροῦσα: γενική πληθυντικού  

τὸ ἀξιοῦν: αιτιατική πληθυντικού  

ἡ τεθνεῶσα: αιτιατική πληθυντικού  

 

Λύση 

 

τὸ ἡθροικός: δοτική πληθυντικού τοῖς ἡθροικόσι 

ὁ πράττων: ονομαστική πληθυντικού οἱ πράττοντες 

ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική πληθυντικού τὰς ἀλλαττούσας 

τὸ θῦον: γενική πληθυντικού τῶν θυόντων 

ὁ ζημιῶν: αιτιατική πληθυντικού τοὺς ζημιοῦντας 



ἡ αἱροῦσα: δοτική πληθυντικού ταῖς αἱρούσαις 

ἡ δοθεῖσα: κλητική πληθυντικού ὦ δοθεῖσαι 

ὁ ἁλούς: γενική πληθυντικού τῶν ἁλόντων 

ἡ βιοῦσα: δοτική πληθυντικού ταῖς βιούσαις 

ὁ δύς: κλητική πληθυντικού ὦ δύντες 

ἡ φῦσα: γενική ενικού τῆς φύσης 

τὸ γνόν: δοτική πληθυντικού τοῖς γνοῦσι 

ὁ ἐναντιῶν: αιτιατική πληθυντικού τοὺς ἐναντιοῦντας 

τὸ φύν: αιτιατική πληθυντικού τὰ φύντα 

ὁ τολμῶν: κλητική πληθυντικού ὦ τολμῶντες 

ἡ ὁρῶσα: γενική ενικού τῆς ὁρώσης 

τὸ τιμῶν: δοτική ενικού τῷ τιμῶντι 

ὁ τεθνεώς: γενική ενικού τοῦ τεθνεῶτος 

ἡ ἐλευθεροῦσα: γενική πληθυντικού τῶν ἐλευθερουσῶν 

τὸ ἀξιοῦν: αιτιατική πληθυντικού τὰ ἀξιοῦντα 

ἡ τεθνεῶσα: αιτιατική πληθυντικού τὰς τεθνεώσας 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Εκφώνηση 
 
Να συμπληρωθούν οι τύποι που ζητούνται: 

αιτιατική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ 
ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος λέγω 

 

γενική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους 
μτχ ενεργητικού αορίστου β' του ρήματος ὁρῶ 

 

κλητική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ 
ενεργητικού μέλλοντα του ρήματος πέμπω 

 

δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους 
μτχ παθητικού αορίστου του ρήματος γίγνομαι 

 

ονομαστική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ 
παθητικού αορίστου του ρήματος ἀποστέλλω 

 

αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού 
γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος διώκω 

 

γενική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ 
ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος δείκνυμι 

 

δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους 
μτχ ενεργητικού αορίστου του ρήματος νέμω 

 



ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού ουδετέρου 
γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος 
παροξύνω 

 

 

 

 

Λύση 

 

αιτιατική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ 
ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος λέγω 

τὴν λέγουσαν 

γενική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους 
μτχ ενεργητικού αορίστου β' του ρήματος ὁρῶ 

τῶν ἰδόντων 

κλητική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ 
ενεργητικού μέλλοντα του ρήματος πέμπω 

(ὦ) πέμψον 

δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους 
μτχ παθητικού αορίστου του ρήματος γίγνομαι 

τοῖς γενηθεῖσι 

ονομαστική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ 
παθητικού αορίστου του ρήματος ἀποστέλλω 

ἡ ἀποσταλεῖσα 

αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού 
γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος διώκω 

τοὺς δεδιωγμένους 

γενική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ 
ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος δείκνυμι 

τοῦ δεικνύντος 

δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους 
μτχ ενεργητικού αορίστου του ρήματος νέμω 

ταῖς νειμάσαις 

ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού ουδετέρου 
γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος 
παροξύνω 

τὰ παρωξυμμένα 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφερθούν οι μετοχές στον άλλο αριθμό: θεραπεύων, εἰρημένων (θηλυκό), ἔχοντας, ὄντα (αρσενικό), μένοντι, 
ῥηθέντων, ἐνθυμουμένους, διαλιπούσης.  

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

θεραπεύων  

 εἰρημένων (θηλυκό γένος) 

 ἔχοντας 

ὄντα (αρσενικό γένος)  

μένοντι  

 ῥηθέντων 



 ἐνθυμουμένους 

διαλιπούσης  

 

 

Λύση 

 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

θεραπεύων θεραπεύοντες 

εἰρημένης εἰρημένων (θηλυκό γένος) 

ἔχοντα ἔχοντας 

ὄντα (αρσενικό γένος) ὄντας 

μένοντι μένουσι 

ῥηθέντος ῥηθέντων 

ἐνθυμούμενον ἐνθυμουμένους 

διαλιπούσης διαλιπουσῶν 

 

 

  
ΑΣΚΗΣΗ 6 

 
Εκφώνηση 
 
Να γίνει χρονική αντικατάσταση στις παρακάτω μετοχές: πεισομένοις (του ρ. πείθω), ἀλλάττοντος (ουδέτερο), 
βλαπτούσῃ  

Ενεστ.  ἀλλάττοντος βλαπτούσῃ 

Παρατ.    

Μελλ. πεισομένοις   

Αόρ.    

Παρακ.    

Υπερσ.    

 

Λύση 

 

Χρονική αντικατάσταση 

 πεισομένοις ἀλλάττοντος βλαπτούσῃ 

Ενεστ. πειθομένοις ἀλλάττοντος βλαπτούσῃ 



Παρατ. - - - 

Μελλ. πεισομένοις, πεισθησομένοις ἀλλάξοντος βλαψούσῃ 

Αόρ. πιθομένοις, πεισθεῖσι ἀλλάξαντος βλαψάσῃ 

Παρακ. πεπεισμένοις ἠλλαχότος βεβλαφυίᾳ 

Υπερσ. - - - 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 7 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφερθούν οι μετοχές στην άλλη φωνή: ἐπιχειρήσαντα, τολμωμένης, ὀρεγομένους, δεικνυμέναι, 
ἀντικαταλλαξαμένους, ἀξιοῦντες, ἀδικοῦντος, τιμωρησάμενος  

Ενεργητική φωνή Μέση φωνή 

ἐπιχειρήσαντα 
(αρσενικό γενός) 

 

 τολμωμένης 

 ὀρεγομένους 

 δεικνύμεναι 

 ἀντικαταλλαξαμένους 

ἀξιοῦντες  

ἀδικοῦντος  

 τιμωρησάμενος 

 

Λύση 

 

 

Ενεργητική φωνή Μέση φωνή 

ἐπιχειρήσαντα (αρσενικό γένος) ἐπιχειρησάμενον 

τολμώσης τολμωμένης 

ὀρέγοντας ὀρεγομένους 

δεικνῦσαι δεικνύμεναι 

ἀντικαταλλάξαντα ἀντικαταλλαξάμενον 

ἀξιοῦντες ἀξιούμενοι 

ἀδικοῦντος ἀδικουμένου 

τιμωρήσας τιμωρησάμενος 

 


