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ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Αποθετικά – Ημιαποθετικά ρήματα 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Ι. 

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 

• morior: το β΄ενικό της υποτακτικής του μέλλοντα (θεωρώντας ότι το υποκείμενο 
είναι θηλυκού γένους) 

• egredior: το β΄ενικό της οριστικής του μέλλοντα 

• indignor: το απαρέμφατο του μέλλοντα (θεωρώντας ότι το υποκείμενο είναι 
αρσενικού γένους πληθυντικού αριθμού) 

• tutor: τη μετοχή του μέλλοντα στην αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους 

• nascor: το απαρέμφατο του μέλλοντα (θεωρώντας ότι το υποκείμενο είναι 
ουδετέρου γένους πληθυντικού αριθμού) 

• intueor: την αφαιρετική του σουπίνου 

• imitor: τη δοτική του γερουνδίου 

• admiror: τη δοτική ενικού της μετοχής ενεστώτα 

• veneror: το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα 

• utor: το γ΄ πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα 

• minitor: το β΄ενικό της οριστικής του μέλλοντα 

• loquor: την αιτιατική του σουπίνου 

• consequor: την ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής του 
ενεστώτα 

• fateor: την αφαιρετική του σουπίνου 

• patior: τη γενική του γερουνδίου 

• populοr: το α΄ πληθυντικό της υποτακτικής μέλλοντα (θεωρώντας ότι το 
υποκείμενο είναι αρσενικού γένους) 

• vereor: την αφαιρετική του γερουνδίου 

• adhortor: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους του γερουνδιακού 

• elabor: την αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους της μετοχής μέλλοντα 

• molior: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής ενεστώτα 
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Λύση 

• morior: moritura sis  

• egredior: egredieris/ -re 

• indignor: indignaturos esse  

• tutor: tutaturam  

• nascor: nascitura esse  

• intueor: intuitu  

• imitor: imitando 

• admiror: admiranti  

• veneror: venerare  

• utor: utuntor  

• minitor: minitaberis/ -re 

• loquor: locutum  

• consequor: consequentes  

• fateor: fassu  

• patior: patiendi  

• populοr: populaturi simus 

• vereor: verendo  

• adhortor: adhortandas  

• elabor: elapsuro  

• molior: molientes 
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Άσκηση ΙΙ. 

Να αντικαταστήσετε χρονικά τους παρακάτω τύπους: mortua es, consecutura sit, veriti 
sunt, elapsuram esse, natas fore, passuram. 

 

Λύση 

ενεστώτας 
παρατατικός 
μέλλοντας 
παρακείμενος 
υπερσυντέλικος 
συντ. μέλλοντας 

moreris/ -re 
moriebaris/ -re 
morieris/ -re 
mortua es 
mortua eras 
mortua eris 

consequatur 
consequeretur 
consecutura sit 
consecuta sit 
consecuta esset 
- 

verentur 
verebantur 
verebuntur 
veriti sunt 
veriti erant 
veriti erunt 

 

ενεστώτας 
παρατατικός 
μέλλοντας 
παρακείμενος 
υπερσυντέλικος 
συντ. μέλλοντας 

elabi 
- 
elapsuram esse 
elapsam esse 
- 
elapsam fore 

nasci 
- 
nascituras esse 
natas esse 
- 
natas fore 

patientem 
- 
passuram 
passam 
- 
- 

 

 

Άσκηση ΙΙΙ. 

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 

• audeo: το γ΄ ενικό της υποτακτικής του ενεστώτα του μέλλοντα και του 
υπερσυντελίκου (να θεωρήσετε ότι το υποκείμενο είναι γένους αρσενικού)  

• confido: τα απαρέμφατα ενεστώτα, μέλλοντα, παρακειμένου και συντ. μέλλοντα 
(να θεωρήσετε ότι το υποκείμενο είναι γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθμού) 

• soleo: την αιτιατική του σουπίνου, του γερουνδίου και της μετοχής ενεστώτα 
στον ενικό αριθμό του ουδετέρου γένους 

• devertor: το γ΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα , του παρακειμένου και του 
υπερσυντελίκου 

• revertor: τη γενική πληθυντικού όλων των μετοχών στο θηλυκό γένος 
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Λύση 

• audeo: audeat, ausurus sit, ausus esset 
• confido: confidere, confisuras esse, confisas esse, confisas fore 
• soleo: solitum, solendum, solens 
• devertor: devertitur, devertit, deverterat 
• revertor: revertentium, reversurarum, reversarum 

 

 

Άσκηση ΙV. 

Να αντικαταστήσετε χρονικά τους παρακάτω τύπους: ausus est, confisum esse, solita 
essetis, reversuras, devertisti 

 

Λύση 

ενεστώτας 
παρατατικός 
μέλλοντας 
παρακείμενος 
υπερσυντέλικος 
συντ. μέλλοντας 

audet 
audebat 
audebit 
ausus est 
ausus erat 
ausus erit 

confidere 
- 
confisurum esse 
confisum esse 
- 
confisum fore 

soleatis 
soleretis 
solitura sitis 
solita sitis 
solita essetis 
- 

 

ενεστώτας 
παρατατικός 
μέλλοντας 
παρακείμενος 
υπερσυντέλικος 
συντ. μέλλοντας 

revertentes 
- 
reversuras 
reversas 
- 
- 

deverteris (devertis) 
devertebaris (devertebas) 
deverteris (devertes) 
devertisti 
deverteras 
deverteris 
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