
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 

 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 

Εκφώνηση 
 
Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:  

• ἦργμαι 
• βαλῶν 
• ᾖ 
• εἵης 
• ἴμεν 
• εἶσι 
• ᾖστε 
• οἴσεται 
• εἰδήσεις 
• ἐπίθετο 

Λύση 

• ἦργμαι → α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου του ρ. ἄρχομαι.  

• βαλῶν → ονομαστική ενικού της μετοχής μέλλοντα αρσενικού γένους του ρ. βάλλω.  

• ᾖ → γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί.  

• εἵης → β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι.  

• ἴμεν → α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα (με σημασία μέλλοντα) του ρ. εἶμι.  

• εἶσι → γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα (με σημασία μέλλοντα) του ρ. εἶμι.  

• ᾖστε → β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού του ρ. οἶδα.  

• οἴσεται → γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα του ρ. φέρομαι.  

• εἰδήσεις → β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα του ρ. οἶδα.  

• ἐπίθετο → γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ του ρ. πείθομαι.  

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να διακρίνετε τους παρακάτω τύπους: 

• ᾕρημαι και εἴρημαι 
• αἰρομένου και ἐρομένου 
• ἦρξε και εἶρξε 
• εἴης και εἵης 
• εἶναι και εἷναι 
• ἴθι και ἤθη 
• ἐλελύμην και ἐλελείμμην 
• λείψονται και λήψονται 
• ἐπείθου και ἐπύθου 
• ἔφης και ἔφυς 

Λύση 
• ᾕρημαι και εἴρημαι  

Ο τύπος ᾕρημαι είναι: α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου του ρ. αἱροῦμαι,  
ενώ ο τύπος εἴρημαι είναι: α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου του ρ. λέγομαι.  

• αἰρομένου και ἐρομένου  
Ο τύπος αἰρομένου είναι: γενική ενικού της αρσενικής μετοχής ενεστώτα του ρ. αἴρομαι,  
ενώ ο τύπος ἐρομένου είναι: γενική ενικού της αρσενικής μετοχής αορίστου β΄ του ρ. ἐρωτῶ.  

• ἦρξε και εἶρξε  
Ο τύπος ἦρξε είναι: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου α΄ του ρ. ἄρχω,  
ενώ ο τύπος εἶρξε είναι: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου α΄ του ρ. εἴργω.  

• εἴης και εἵης  
Ο τύπος εἴης είναι: β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί,  
ενώ ο τύπος εἵης είναι: β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι.  



• εἶναι και εἷναι  
Ο τύπος εἶναι είναι: απαρέμφατο του ρ. εἰμί,  
ενώ ο τύπος εἷναι είναι: απαρέμφατο του ρ. ἵημι.  

• ἴθι και ἤθη  
Ο τύπος ἴθι είναι: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα του ρ. εἶμι,  
ενώ ο τύπος ἤθη είναι: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού τὸ ἦθος.  

• ἐλελύμην και ἐλελείμμην  
Ο τύπος ἐλελύμην είναι: α΄ ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου του ρ. λύομαι,  
ενώ ο τύπος ἐλελείμμην είναι: α΄ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου του ρ. λείπομαι.  

• λείψονται και λήψονται  
Ο τύπος λείψονται είναι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα του ρ. λείπομαι,  
ενώ ο τύπος λήψονται είναι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα του ρ. λαμβάνω.  

• ἐπείθου και ἐπύθου  
Ο τύπος ἐπείθου είναι: β΄ ενικό πρόσωπο παρατατικού του ρ. πείθομαι,  
ενώ ο τύπος ἐπύθου είναι: β΄ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ του ρ. πυνθάνομαι.  

• ἔφης και ἔφυς  
Ο τύπος ἔφης είναι: β΄ ενικό πρόσωπο παρατατικού του ρ. φημί,  
ενώ ο τύπος ἔφυς είναι: β΄ ενικό πρόσωπο αορίστου β΄ του ρ. φύομαι. 

 


