
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
  

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β΄, στην ενεργητική και μέση 
φωνή:  
 
α) ἵησι,  
β) διδόασι(ν), 
γ) ἐντίθης,  
δ) καθίστης. 
 
α) 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

 Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική ἵησι(ν)    

Υποτακτική     

Ευκτική     

Προστακτική     

 
β) 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

 Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική διδόασι(ν)    

Υποτακτική     

Ευκτική     

Προστακτική     

 
γ) 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

 Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική ἐντίθης / (ἐντιθεῖς)    

Υποτακτική     

Ευκτική     

Προστακτική     

 
δ) 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική καθίστης   



Υποτακτική    

Ευκτική    

Προστακτική    

Λύση 
 
α) ἵησι(ν), εγκλιτική αντικατάσταση: 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

 Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική ἵησι(ν) ἵεται ἧκε(ν) εἷτο 

Υποτακτική ἱῇ ἱῆται ᾗ ἧται 

Ευκτική ἱείη ἱεῖτο εἵη εἷτο 

Προστακτική ἰέτω ἱέσθω ἕτω ἕσθω 

 
β) διδόασι(ν), εγκλιτική αντικατάσταση: 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

 Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική διδόασι(ν) δίδονται ἔδοσαν ἔδοντο 

Υποτακτική διδῶσι(ν) διδῶνται δῶσι(ν) δῶνται 

Ευκτική διδοίησαν / (διδοῖεν) διδοῖντο δοίησαν / (δοῖεν) δοῖντο 

Προστακτική διδόντων / (διδότωσαν) διδόσθων / (διδόσθωσαν) δόντων / (δότωσαν) δόσθων / (δόσθωσαν) 

 
γ) ἐντίθης, εγκλιτική αντικατάσταση: 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

 Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική ἐντίθης / (ἐντιθεῖς) ἐντίθεσαι ἐνέθηκας ἐνέθου 

Υποτακτική ἐντιθῇς ἐντιθῇ ἐνθῇς ἐνθῇ 

Ευκτική ἐντιθείης ἐντιθεῖο ἐνθείης ἐνθεῖο 

Προστακτική ἐντίθει ἐντίθεσο ἔνθες ἐνθοῦ 

 
δ) καθίστης, εγκλιτική αντικατάσταση: 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

Ενεργ. Φωνή Μέση Φωνή 

Οριστική καθίστης καθίστασαι κατέστης 

Υποτακτική καθιστῇς καθιστῇ καταστῇς 

Ευκτική καθισταίης καθισταῖο κατασταίης 

Προστακτική καθίστη καθίστασο / (καθίστω) κατάστηθι 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 



 
Εκφώνηση 
 
Δίνονται έντεκα τύποι. Να τους μεταφέρετε στους αντίστοιχους τύπους του ενεστώτα, του παρατατικού και του 
αορίστου β΄. 

 Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος β΄ 

στήσουσι(ν)    

δώσομεν    

θήσεσθαι    

ἀφεικὼς ὦ    

διαδεδωκὼς ἴσθι    

ἥσει    

ἐπιστήσειν    

δωσόμεθα    

ἐπιτεθεικὼς ἴσθι    

προεστηκὼς    

θήσεσθε    

Λύση 

 Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος β΄ 

στήσουσι(ν) ἱστᾶσι(ν) ἵστασαν ἔστησαν 

δώσομεν δίδομεν ἐδίδομεν ἔδομεν 

θήσεσθαι τίθεσθαι - θέσθαι 

ἀφεικὼς ὦ ἀφιῶ - ἀφῶ 

διαδεδωκὼς ἴσθι διαδίδου - διάδος 

ἥσει ἵησι(ν) ἵει ἧκε(ν) 

ἐπιστήσειν ἐφιστάναι - ἐπιστῆναι 

δωσόμεθα διδόμεθα ἐδιδόμεθα ἐδόμεθα 

ἐπιτεθεικὼς ἴσθι ἐπιτίθει - ἐπίθες 

προεστηκὼς προϊστάμενος - προστὰς 

θήσεσθε τίθεσθε ἐτίθεσθε ἔθεσθε 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους ρηματικούς τύπους: 

• δίδου 
 

• ἔδωκας 
 

• παραδίδοται 



 

• ἐντίθησι 
 

• ἀνέθεσαν 
 

• προτίθενται 
 

• ἀφῆτε 
 

• ἀναστήτω 
 

• ἀνθίστασθε 
 

• ἀποστῆς 

Λύση 

• δίδου → δίδοτε 
 

• ἔδωκας → ἔδοτε 
 

• παραδίδοται → παραδίδονται 
 

• ἐντίθησι → ἐντιθέασιν 
 

• ἀνέθεσαν → ἀνέθηκε 
 

• προτίθενται → προτίθεται 
 

• ἀφῆτε → ἀφῇς 
 

• ἀναστήτω → ἀναστάντων ή ἀναστήτωσαν 
 

• ἀνθίστασθε → ἀνθίστασαι 
 

• ἀποστῆς → ἀποστῆτε 

 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Εκφώνηση 
 
Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των φωνηεντολήκτων ρημάτων των παρενθέσεων. 
 
α) Κῦρος ἐπειρᾶτο τοὺς Ἴωνας ἀπὸ Κροίσου ............ (ἀφίστημι, απαρ. ενεστ.). 
 
β) Τοῖς μὲν αἰτίοις δίκαι ἐπιτίθενται, τοὺς δ’ἀναιτίους οἱ δικασταὶ ............ (ἀφίημι, ενεστ.) 
 
γ) Τὰ δημόσιά τινες χρήματα εἰς τὸ ἴδιον ταμεῖον ............ (προτίθενται, ενεστ.) 
 
δ) «Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη ............ (συνίημι, απαρ. ενεστ.) 
 
ε) Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην ............ (καθίσταμαι, παρατ.). 

Λύση 
 
α) ἀφιστάναι 
 
β) ἀφιᾶσιν 
 
γ) προτίθενται 
 
δ) συνιέναι 
 
ε) καθίστατο 

 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: δός, καθίσταται, ἀφήσει, περιτίθησι. 

Λύση 



ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δίδου καθίσταται ἀφίησι περιτίθησι 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ - καθίστατο ἀφίει περιετίθει 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ - καταστήσεται/κατασταθήσεται ἀφήσει περιθήσει 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ δὸς κατεστήσατο 
κατέστη/κατεστάθη 

ἀφῆκε περιέθηκε 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδωκώς ἴσθι καθέστηκε ἀφεῖκε περιτέθεικε 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ - καθειστήκει ἀφείκει περιετεθείκει 

 

ΕΓΚΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ἔδωκας καθίσταται ἀφήσει περιτίθησι 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ δῷς καθιστῆται - περιτιθῇ 

ΕΥΚΤΙΚΗ δοίης καθισταῖτο ἀφήσοι περιτιθείη 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ δὸς καθιστάσθω - περιτιθέτω 

 

 


