
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 

 
 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 

Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε κάθε έναν από τους τύπους που δίνονται στον αντίστοιχο τύπο του παρακειμένου της μέσης φωνής. 

• διαφαίνηται 
• κατακρινεῖσθαι 
• ἐπισημάνοιο 
• ἐπαισχύνονται 
• ἐκλινόμην 
• μιαίνεσθε 
• ἀπενείμαμεν 
• ἐμαραίνοντο 
• φαίνοιτε 
• ὀξύνεται 

Λύση 
• διαφαίνηται (γ΄ ενικό, υποτακτικής ενεστώτα του ρ. «διαφαίνομαι») → διαπεφασμένος, -η,-ον ᾖ 
• κατακρινεῖσθαι (απαρέμφατο μέλλοντα του ρ. «κατακρίνομαι») → κατακεκρίσθαι 
• ἐπισημάνοιο (β΄ ενικό, ευκτικής μέλλοντα του ρ. «ἐπισημαίνομαι») → ἐπισεσημασμένος, -η, -ον εἴης 
• ἐπαισχύνονται (γ΄ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα του ρ. «ἐπαισχύνομαι») → ἐπῃσχυμμένοι εἰσὶ(ν)  
• ἐκλινόμην (α΄ ενικό, παρατατικού του ρ. «κλίνομαι») → κέκλιμαι 
• μιαίνεσθε (β΄ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα του ρ. «μιαίνομαι») → μεμίανθε 
• ἀπενείμαμεν (α΄ πληθυντικό, οριστικής αορίστου του ρ. «ἀπονέμομαι») → ἀπονενεμήμεθα 
• ἐμαραίνοντο (γ΄ πληθυντικό, παρατατικού του ρ. «μαραίνομαι») → μεμαρασμένοι εἰσὶ(ν) 
• φαίνοιτε (β΄ πληθυντικό, ευκτικής ενεστώτα του ρ. «φαίνομαι») → πεφασμένοι, -αι, -α εἶτε 
• ὀξύνεται (γ΄ ενικό, οριστικής ενεστώτα του ρ. «ὀξύνομαι») → ὠξυμμένοι εἰσὶ(ν) 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε κάθε έναν από τους τύπους που δίνονται στον αντίστοιχο τύπο του παρακειμένου της μέσης φωνής. 

• πράττοιμεν 
• ἔστρεφε 
• ἐκτρέψωσι 
• ἔθρεψας 
• ὑπολείπομαι 
• πυνθάνεσθαι 
• διαγεγραφότος 
• προσάγου 
• ἀντιλαμβάνεσθε 
• πείθῃ 

Λύση 
• πράττοιμεν (α΄ πληθυντικό, ευκτικής ενεστώτα του ρ. «πράττω») → πεπραγμένοι, -αι, -α εἴημεν / εἶμεν 
• ἔστρεφε (γ΄ ενικό, παρατατικού του ρ. «στρέφω») → ἔστραπται 
• ἐκτρέψωσι (γ΄ πληθυντικό, υποτακτικής αορίστου του ρ. «ἐκτρέπω») → ἐκτετραμμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) 
• ἔθρεψας (β΄ ενικό, οριστικής αορίστου του ρ. «τρέφω») → τέθραψαι 
• ὑπολείπομαι (α΄ ενικό, οριστικής ενεστώτα) → ὑπολέλειμμαι 
• πυνθάνεσθαι (απαρέμφατο, ενεστώτα του ρ. «πυνθάνομαι») → πεπύσθαι 
• διαγεγραφότος (γενική ενικού, αρσενικού ή ουδέτερου γένους, μετοχής παρακειμένου του ρ. «διαγράφω») → 

διαγεγραμμένου 
• προσάγου (β΄ ενικό, προστακτικής ενεστώτα του ρ. «προσάγομαι») → προσῆξο 
• ἀντιλαμβάνεσθε (β΄ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα του ρ. «ἀντιλαμβάνομαι») → ἀντείληφθε 
• πείθῃ (β΄ ενικό, υποτακτικής ενεστώτα του ρ. «πείθομαι») → πεπεισμένος, -η, -ον ᾖς 

. 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να αναγνωρισθούν γραμματικώς οι ρηματικοί τύποι: 



 
ὤξυνσο: 
 
παρήγγελτο: 
 
πεφάνθων: 
 
ἐγήγερται: 
 
τέταμαι: 

 

Λύση 
 

 
ὤξυνσο: ρήμα, β΄ ενικό πρόσωπο προστ. παρακ. μέσης φωνής του ρήματος ρ. «ὀξύνομαι» 
 
παρήγγελτο: ρήμα, γ΄ ενικό πρόσωπο οριστ. υπερσ. μέσης φωνής του ρήματος ρ. «παραγγέλλομαι» 
 
πεφάνθων: ρήμα, γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστ. παρακ. μέσης φωνής του ρήματος ρ. «φαίνομαι» 
 
ἐγήγερται: ρήμα, γ΄ ενικό πρόσωπο οριστ. παρακ. μέσης φωνής του ρήματος ρ. «ἐγείρομαι» 
 
τέταμαι: ρήμα, α΄ ενικό πρόσωπο οριστ. παρακ. μέσης φωνής του ρήματος ρ. «ἐγείρομαι» 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Εκφώνηση 
 
Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους αντίστοιχους τύπους σε παρακείμενο και υπερσυντέλικο του ενεστώτα της 
αριστερής στήλης 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

αἴρεις   

ἐγείρω   

νέμω   

στελλόμεθα   

φθείρονται   

φαίνεσθε   

ἀγγέλλεσθε   

μιαινόμεθα   

Λύση 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

αἴρεις ᾖρκας ᾔρκεις 

ἐγείρω ἐγήγερκα (β΄ ἐγρήγορα) ἐγηγέρκειν (ἐγρηγόρειν) 

νέμω νενέμηκα ἐνενεμήκειν 

στελλόμεθα ἐστάλμεθα ἐστάλμεθα 

φθείρονται ἐφθαρμένοι εἰσὶ(ν) ἐφθαρμένοι ἦσαν 

φαίνεσθε πέφανθε ἐπέφανθε 



ἀγγέλλεσθε ἤγγελθε ἤγγελθε 

μιαινόμεθα μεμιάσμεθα ἐμεμιάσμεθα 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου στη μέση 
φωνή των ρημάτων: σφίγγω, κάμπτω, ἐλέγχω, πέμπω, φθέγγομαι. 


