
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 
 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να κλίνετε την οριστική και ευκτική μέλλοντα των ρημάτων: νομίζω και κομίζομαι. 

 

Λύση 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ 

νομιῶ κομιοῦμαι νομιοῖμι κομιοίμην 

νομιεῖς κομιεῖ νομιοῖς κομιοῖο 

νομιεῖ κομιεῖται νομιοῖ κομιοῖτο 

νομιοῦμεν κομιούμεθα νομιοῖμεν κομιοίμεθα 

νομιεῖτε κομιεῖσθε νομοῖτε κομιοῖσθε 

νομιοῦσιν κομιοῦνται νομιοῖεν κομιοῖντο 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να γραφούν στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού και σε χρόνο μέλλοντα οι παρακάτω ρηματικοί τύποι: 

• ψηφίζετε 
 
 

• ἐλπίζεις 
 
 

• νομίζομεν 
 
 

• κομίζουσιν 
 
 

• φροντίζει 

 

Λύση 

 

• ψηφίζετε → ψηφιεῖς 
 
 
 

• ἐλπίζεις → ἐλπιεῖτε 
 
 
 

• νομίζομεν → νομιῶ 



 
 
 

• κομίζουσιν → κομιεῖ 
 
 
 

• φροντίζει → φροντιοῦσιν 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Συμπληρώστε τους κατάλληλους τύπους του ενεργητικού και μέσου μέλλοντα του ρήματος ψηφίζω 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 

β΄ενικό   

γ΄ενικό   

β΄πληθ   

γ΄πληθ   

 

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ 
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 

β΄ενικό   

γ΄ενικό   

β΄πληθ   

γ΄πληθ   

Λύση 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 

β΄ενικό ψηφιεῖς ψηφιοῖς / ψηφιοίης 

γ΄ενικό ψηφιεῖ ψηφιοῖ/ψηφιοίη 

β΄πληθ ψηφιεῖτε ψηφιοῖτε 

γ΄πληθ ψηφιοῦσιν ψηφιοῖεν 

 

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ 
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 

β΄ενικό ψηφιῇ (-εῖ) ψηφιοῖο 

γ΄ενικό ψηφιεῖται ψηφιοῖτο 

β΄πληθ ψηφιεῖσθε ψηφιοῖσθε 

γ΄πληθ ψηφιοῦνται ψηφιοῖντο 

 
 
 
 



 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Εκφώνηση 
 
Αφού αναγνωρίσετε τους τύπους που σας δίνονται, να τους μεταφέρετε στον μέλλοντα της έγκλισης που βρίσκονται. 

 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

α. διώριζες  

β. ἐξώργισαν  

γ. ἀγωνισαίμην  

δ. νενομικότες εἴητε  

ε. φροντίζειν  

ζ. τὸ γνωρίζον  

η. ψηφιζόμεθα  

θ. ὑπολογίζοιτο  

ι. διαχειριζοίμεθα  

κ. ἡ παρεμποδίζουσα  

 

 

Λύση 

 

 

 

 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

α. διώριζες (παρατατικός, β΄εν. του ρ. «διορίζω») διοριεῖς 

β. ἐξώργισαν (οριστική αορίστου, γ΄πληθ. του ρ. 
«ἐξοργίζω») 

ἐξοργιοῦσι(ν) 

γ. ἀγωνισαίμην (ευκτική αορίστου, α΄εν. του ρ. 
«ἀγωνίζομαι») 

ἀγωνιοίμην 

δ. νενομικότες εἴητε (ευκτική παρακειμένου, β΄πληθ. 
του ρ. «νομίζω») 

νομιοῖτε 

ε. φροντίζειν (απαρέμφατο ενεστώτα, του ρ. 
«φροντίζω») 

φροντιεῖν 

ζ. τὸ γνωρίζον (ονομαστική ουδετέρου γένους, 
μετοχής ενεστώτα, του ρ. «γνωρίζω») 

τὸ γνωριοῦν 

η. ψηφιζόμεθα (οριστική ενεστώτα, α΄πληθ. του ρ. 
«ψηφίζομαι») 

ψηφιούμεθα 

θ. ὑπολογίζοιτο (ευκτική ενεστώτα, γ΄εν. του ρ. 
«ὑπολογίζομαι») 

ὑπολογιοῖτο 

ι. διαχειριζοίμεθα (ευκτική ενεστώτα, α΄πληθ. του ρ. διαχειριοίμεθα 



«διαχειρίζομαι») 

κ. ἡ παρεμποδίζουσα (ονομαστική θηλυκού γένους, 
μετοχής ενεστώτα, του ρ. «παρεμποδίζω») 

ἡ παρεμποδιοῦσα 

 

 


