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1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο ρήματος 
που δίνεται στην παρένθεση: 

a. Ευδαίμων εφαίνετο, ός αδεώς και γενναίως……………(τελευτω, 
παρατατικός) 

b. Είθε……………..(τελευτω, ευκτ ενεστ) τον βίον εν ειρήνη. 
 

c. Ουτος…………….(πειρωμαι, οριστική ενεστ) υμας εξ αρχής διδάξαι. 
 

d. ……………………(πειρωμαι, οριστ παρατ)διαλλάξαι τας πόλεις 
αλλήλαις. 

 
e. Και όσα Κύρος υπ’ άλλων…………………..(ερωτωμαι, ευκτική 

ενεστώτα) ταχύ απεκρίνατο. 
 

f. Αγγέλλει  Δερκυλίδας ότι Λακεδαιμόνιοι………………….(νικω, 
ευκτική) 

 
g. Μηδέν υπερβαλλόντως αλλά μετρίως την ουσίαν………..(αγαπώ, 

προστ ενεστ) 
 

h. Πολλά………………προς το πρωτεύειν(μηχανωμαι, παρατατ, γ ενικό) 
 

i. Όπλα…………………..(κτωμαι, οριστ ενεστ), οις αμύνονται τους 
αδικούντας. 

 
j. Μη τούτοις……………………(χρωμαι, υποτ ενεστ) φίλοις  κακοί γαρ 

εισί. 
 

k. Όμως δει………………(πειρωμαι, απαρέμφατο ενεστ) όπως σώζώμεθα. 
 

l. Ενταύθα………….πόλιν ερήμην μεγάλην(ορω, ενεστώτας και 
αόριστος) 

 
m. Εφλυαρούμεν, ότε τα εν τω παραδείσω θηρία……………(θηρω, 

παρατατικός) 
 

n. Ου γιγνώσκομεν τι χρη…………….(ερωτω, ενεστώτας) 
 

o. Χαίρουσι και οι Θεοί………………… υπ’ ανθρώπων(τιμωμαι, μετοχή 
ενεστ) 

 
p. Εν ω αν…………..(ζω, υποτ ενεστ), ούτως εγγυτάτω εσόμεθα του 

ειδέναι. 
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q. Βασιλεύς εν πάσι τοις άλλοις…………………(ηττώμαι, παρατατικός) 
 

r. Τους θεούς φοβου, τους δε γονείς……………..(τιμω, προστακτική β 
ενικό) 

 
s. Το………………..κρειττον εστί του λαλειν(σιγω, απαρ ενεστ) 

 
t. Άνθρωπος………………υπό της ηδονής(ηττωμαι, ενεστώτας και 

αόριστος) 
 

u. Ει φοβερόν τι………………..(ενορω, παρατ)παν αν σοι προεφράζομεν) 
 

v. Καν τουτο……………………(νικω, υποτακ ενεστ), πανθ’ ημιν 
πεποίηται. 

 
2. Να προσθέσεις τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν: 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 
Τολμω    
 Νικάς   
  Αγαπω  
   Δαπανάτε 
Ορατε    
 Κυβερνωσι   
Απαντω    
Εστιας    
 Καθορα   
  Τελευτωμεν  
   Θηρατε 
 Σιγωσι   
Ορμά    
 Ιαται   
  Διαιτώμεθα  
   Εγγυάσθε 
Επαιτιωνται    

3. Να σχηματίσετε τους υπόλοιπους χρόνους των ρημάτων: 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλω
ν 

Αόριστ
ος 

Παρακείμενο
ς    

Υπερσυντέλικο
ς  

Ορμαω-ω      
Εστιάω-ω      
Ηβάω-ω      
Τρυφάω-ω      
Βοάω-ω      
Θεάομαι-ωμαι      
Πειράομαι-
ωμαι 
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Ηττάομαι-
ωμαι 

     

Διερευνάομαι-
ωμαι 

     

Αγαπάομαι-
ωμαι 

     

Μειδιάω-ω      
Εάω-ω      
Δράω-ω      
Εγγυάω-ω      
Πειραω-ω      
Πλανάω-ω      
Σπάω-ω      
Τελευτάω-ω      
Συλάω-ω      
Νικάω-ω      
Μειδιάω-ω      
Λωβάομαι-
ωμαι 

     

Κταομαι-ωμαι      
Κολλάω-ω      
Ερευνάω-ω      
Εμπολάω-ω      

4. Στις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τους τύπους συνηρημένων ρημάτων α 
τάξης, να τους αναγνωρίσετε γραμματικά και να τους μεταφέρετε στον άλλο 
αριθμό: 

a. Αλλά, φίλοι γαρ οι παρόντες εν λόγω, τι ταυτα τους Λάκωνας 
αιτιώμεθα; 

b. Ουδέ διψώσιν ουδέ πεινωσιν άνθρωποι, πριν σοφοί γενέσθαι; 
Διψώντες ουν ύδατος ουκ έχουσι χρείαν ουδ’ άρτου πεινωντες. 

c. Η μεν φαρμακευτική διά φαρμάκων ιάται τας αρρωστίας, η δε 
νοσογνωμονική( η διαγνωστική, η επιστήμη του γιατρού) δια του 
γνωναι το αρρώστημα. 

d. Μη βοάτε  και γαρ τυγχάνει ουτος πρόσθεν καθεύθων(= να κοιμάται) 

 

 


