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ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Οι 4 συζυγίες των ρήματων 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΗ I 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. appellat: 
2. adligatura simus: 
3. comparavisti: 
4. desideravisset: 
5. cogitares: 
6. expugnatura esse: 
7. exspiraverim: 
8. exulavero: 
9. funda: 
10. hiemato (γ΄ ενικό): 
11. honorabimus:  
12. inclames: 
13. curaverunt: 
14. laverunt: 
15. liberatote: 

 

Λύση 

1. appellat: appellant 
2. adligatura simus: adligaturum sim 
3. comparavisti: comparavistis 
4. desideravisset: desideravissent 
5. cogitares: cogitaretis 
6. expugnatura esse: expugnaturum esse 
7. exspiraverim: exspiraverimus 
8. exulavero: exulaverimus 
9. funda: fundate 
10. hiemato (γ΄ ενικό): hiemanto 
11. honorabimus: honorabo 
12. inclames: inclametis 
13. curaverunt: curavit 
14. laverunt: lavit 
15. liberatote: liberato 
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 ΑΣΚΗΣΗ II 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. administrandi (32): αφαιρετική Σουπίνου 
2. aegrotabat (23): β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 
3. salutatum (34): γ΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα 
4. vulneravit (49): β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 
5. putetis (25): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού 
6. praeterequitavit (31): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 
7. multavit (31): Απαρέμφατο Μέλλοντα (με υποκείμενο στο ουδέτερο γένος ενικού 

αριθμού) 
8. investiga (28): δοτική Γερουνδίου 
9. intraverat (23): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα (υποκείμενο θηλυκού γένους) 
10. interrogavit (47): Απαρέμφατο Ενεστώτα 
11. instaret (40): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Ενεστώτα 
12. incitavit (29): γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 
13. impetravit (23): αιτιατική Σουπίνου 
14. expectabat (38): Απαρέμφατο Παρακειμένου 
15. dissimulent (42): γενική Γερουνδίου 

 

Λύση 

1. administrandi (32): administratu 
2. aegrotabat (23): aegrota 
3. salutatum (34): salutet 
4. vulneravit (49): vulnerate 
5. putetis (25): putaretis 
6. praeterequitavit (31): praeterequitaverint 
7. multavit (31): multaturum esse 
8. investiga (28): investigando 
9. intraverat (23): intratura sit 
10. interrogavit (47): interrogare 
11. instaret (40): instet 
12. incitavit (29): incitanto 
13. impetravit (23): impetratum 
14. expectabat (38): expectavisse 
15. dissimulent (42): dissimulandi 
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 ΑΣΚΗΣΗ III 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: expecto, investigo, do  
 

 

Λύση 

expecto: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

expectare expectaturum, -am, -um esse 
expectaturos, -as, -a esse 

expectavisse 

Μετοχή Ενεστώτας: expectans -ntis 
Μέλλοντας: expectaturus, -a, -um 

Σουπίνο expectatum 
expectatu 

Γερούνδιο expectandi 
expectando 
expectandum 
expectando 

 

investigo: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

investigare investigaturum, -am, -um esse 
investigaturos, -as, -a esse 

investigavisse 

Μετοχή Ενεστώτας: investigans -ntis 
Μέλλοντας: investigaturus, -a, -um 

Σουπίνο investigatum 
investigatu 

Γερούνδιο investigandi 
investigando 
investigandum 
investigando 
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do: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

dare daturum, -am, -um esse 
daturos, -as, -a esse 

dedisse 

Μετοχή Ενεστώτας: dans -ntis 
Μέλλοντας: daturus, -a, -um 

Σουπίνο datum 
datu 

Γερούνδιο dandi 
dando 
dandum 
dando 

 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ IV 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. assedit: 
2. habento: 
3. iacuerunt: 
4. manserant: 
5. motura sim: 
6. persuaderetis: 
7. pertinuisset: 
8. providerimus: 
9. tenebo: 
10. timeamus: 
11. iussit:  
12. ride: 
13. placuerit: 
14. responderimus (Υποτακτική): 

 

Λύση 

1. assedit: assederunt/ -ere 
2. habento: habeto 
3. iacuerunt: iacuit 
4. manserant: manserat 
5. motura sim: moturae simus 
6. persuaderetis: persuaderes 
7. pertinuisset: pertinuissent 
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8. providerimus: providero (ως Οριστική Σ. Μέλλοντα), providerim (ως Υποτακτική 
Παρακειμένου) 

9. tenebo: tenebimus 
10. timeamus: timeam 
11. iussit: iusserunt/ -ere 
12. ride: ridete 
13. placuerit: placuerint 
14. responderimus (Υποτακτική): responderim 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ V 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. abstinerent (31): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα(με Υ στο αρσενικό γένος) 
2. cavete (25): β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 
3. circumsedisti (40): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα 
4. decet (46): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού 
5. deterrere (47): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα 
6. doceret (29): β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα 
7. imminent (42): β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα 
8. iussit (48): γενική Γερουνδίου 
9. meruisse (30): αιτιατική Σουπίνου 
10. paenitet (27): Απαρέμφατο Ενεστώτα 
11. parens (46): β΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου 
12. placere (41): γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 
13. praebuit (36): γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 
14. respondebat (23): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου 
15. risit (29): Απαρέμφατο Παρακειμένου 

 

 

Λύση 

1. abstinerent (31): abstenturi sint 
2. cavete (25): cave 
3. circumsedisti (40): circumsedebunt 
4. decet (46): deceret 
5. deterrere (47): deterruerint 
6. doceret (29): doceas 
7. imminent (42): imminebis 
8. iussit (48): iubendi 
9. meruisse (30): meritum 
10. paenitet (27): paenitere 
11. parens (46): paruistis 
12. placere (41): placuissent 
13. praebuit (36): praebento 
14. respondebat (23): responderit 
15. risit (29): risisse 
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 ΑΣΚΗΣΗ VI 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: taceo, habeo, iubeo  

 

Λύση 

taceo: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

tacere taciturum, -am, -um esse 
tacituros, -as, -a esse 

tacuisse 

Μετοχή Ενεστώτας: tacens -ntis 
Μέλλοντας: taciturus, -a, -um 

Σουπίνο tacitum 
tacitu 

Γερούνδιο tacendi 
tacendo 
tacendum 
tacendo 

 

habeo: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

habere habiturum, -am, -um esse 
habituros, -as, -a esse 

habuisse 

Μετοχή Ενεστώτας: habens -ntis  
Μέλλοντας: habiturus, -a, -um 

Σουπίνο habitum 
habitu 

Γερούνδιο habendi 
habendo 
habendum 
habendo 
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iubeo: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

iubere iussurum, -am, -um esse 
iussuros, -as, -a esse 

iussisse 

Μετοχή Ενεστώτας: iubens -ntis  
Μέλλοντας: iussurus, -a, -um 

Σουπίνο iussum 
iussu 

Γερούνδιο iubendi  
iubendo  
iubendum 
iubendo 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ VII 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. accedamus: 
2. conduc: 
3. constituit: 
4. posuissent: 
5. didicit: 
6. edixisti: 
7. emit: 
8. extraxissem: 
9. gignes: 
10. gero: 
11. intendit: 
12. interemerunt: 
13. invaserat: 

 

Λύση 

1. accedamus: accedam 
2. conduc: conducite 
3. constituit: constituunt (ως Ενεστώτας), constituerunt/ -ere ( ως Παρακείμενος) 
4. posuissent: posuisset 
5. didicit: didicerunt/ -ere 
6. edixisti: edixistis 
7. emit: emunt (ως Ενεστώτας), emerunt/ -ere (ως Παρακείμενος) 
8. extraxissem: extraxissemus 
9. gignes: gignetis 
10. gero: gerimus 
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11. intendit: intendunt (ως Ενεστώτας), intenderunt/ -ere (ως Παρακείμενος) 
12. interemerunt: interemit 
13. invaserat: invaserant 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ VIII 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. adhaesit (45): Απαρέμφατο Ενεστώτα 
2. ageret (23): γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου 
3. aluerunt (42): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα (με Υ αρσενικό γένος) 
4. animadverterunt (34): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής του ίδιου χρόνου 
5. antecellat (31): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού 
6. anteponamus (46): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου 
7. scripsisset (27): β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 
8. cadat (46): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου  
9. cedo (38): ίδιο πρόσωπο Οριστικής Παρακειμένου 
10. cognovisset (49): Απαρέμφατο Μέλλοντα (με Υ θηλυκό γένος στον ενικό αριθμό) 
11. coluisse (41): γ΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα 
12. comprehendit (28): Σουπίνο, στην αιτιατική πτώση 
13. ruit (31): Απαρέμφατο Μέλλοντα (με Υ ουδέτερο γένος στον πληθυντικό αριθμό) 
14. consulturum esse (25): β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 

 

 

Λύση 

1. adhaesit (45): adhaerescere 
2. ageret (23): egit 
3. aluerunt (42): alturi/ alituri sint 
4. animadverterunt (34): animadverterint 
5. antecellat (31): antecelleret 
6. anteponamus (46): anteposuerimus 
7. scripsisset (27): scribe 
8. cadat (46): cecidisset  
9. cedo (38): cessi 
10. cognovisset (49): cognituram esse 
11. coluisse (41): colat 
12. comprehendit (28): comprehensum 
13. ruit (31): ruitura esse 
14. consulturum esse (25): consuluissetis 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ IX 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: intellego, recedo, 
introrumpo  
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Λύση 

intellego: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

intellegere intellecturum, -am, -um esse 
intellecturos, -as, -a esse 

intellexisse 

Μετοχή Ενεστώτας: intellegens -ntis  
Μέλλοντας: intellecturus, -a, -um 

Σουπίνο intellectum 
intellectu 

Γερούνδιο intellegendi 
intellegendo 
intellegendum 
intellegendo 

 

recedo: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

recedere recessurum, -am, -um esse 
recessuros, -as, -a esse 

recessisse 

Μετοχή Ενεστώτας: recedens -ntis  
Μέλλοντας: recessurus, -a, -um 

Σουπίνο recessum 
recessu 

Γερούνδιο recedendi 
recedendo 
recedendum 
recedendo 

 

introrumpo: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

introrumpere introrupturum, -am, -um esse 
introrupturos, -as, -a esse 

introrupisse 

Μετοχή Ενεστώτας: introrumpens -ntis  
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Μέλλοντας: introrupturus, -a, -um 

Σουπίνο introruptum 
introruptu 

Γερούνδιο introrumpendi 
introrumpendo 
introrumpendum 
introrumpendo 

 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ X 

 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. inveniunt: 
2. puniverat: 
3. muniremus: 
4. expedi: 
5. nutrivisses: 
6. vinxerit: 

 

 

Λύση 

1. inveniunt: invenit 
2. puniverat: puniverant 
3. muniremus: munirem 
4. expedi: expedite 
5. nutrivisses: nutrivissetis 
6. vinxerit: vinxerint  

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ XI 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. intervenit (47): β΄ ενικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 
2. nescio (44): Απαρέμφατο Ενεστώτα 
3. scire (24): β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα  
4. pervenerit (42): γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα, Απαρέμφατο 

Παρακειμένου  
5. sensit (24): Απαρέμφατο Μέλλοντα (με Υ ουδέτερο γένος στον πληθυντικό αριθμό) 

ίδιο πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα  
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6. venit (29): Γερούνδιο σε αιτιατική πτώση 

 
 
Λύση 

1. intervenit (47): intervenisses 
2. nescio (44): nescire 
3. scire (24): scito, scitote  
4. pervenerit (42): perveniunto, pervenisse  
5. sensit (24): sensura esse, sentit  
6. venit (29): veniendum 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XII 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: venio, sentio, scio  

 

 

Λύση 

venio: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

venire venturum, -am, -um esse 
venturos, -as, -a esse 

venisse 

Μετοχή Ενεστώτας: veniens -ntis  
Μέλλοντας: venturus, -a, -um 

Σουπίνο ventum 
ventu 

Γερούνδιο veniendi 
veniendo 
veniendum 
veniendo 

 

sentio: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

sentire sensurum, -am, -um esse 
sensuros, -as, -a esse 

sensisse 



12 
 

Μετοχή Ενεστώτας: sentiens -ntis  
Μέλλοντας: sensurus, -a, -um 

Σουπίνο sensum 
sensu 

Γερούνδιο sentiendi 
sentiendo 
sentiendum 
sentiendo 

 

scio: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος 

scire sciturum, -am, -um esse 
scituros, -as, -a esse 

scivisse 

Μετοχή Ενεστώτας: sciens -ntis  
Μέλλοντας: sciturus, -a, -um 

Σουπίνο scitum 
scitu 

Γερούνδιο sciendi 
sciendo 
sciendum 
sciendo 

 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XIII 

 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. confirmatae eramus  
2. adligemini  
3. datus sit  
4. deportatum (μετοχή στην αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους) 
5. resecatur 
6. fugati erant 
7. rogatus est 
8. interrogata esses 
9. multatus erit 
10. nuntiata erant 
11. occupare 



13 
 

12. oppugnator (γ΄ ενικό) 
13. praedicaremur 
14. vulneraris 
15. narrati estis 

 

 

Λύση 

1. confirmatae eramus: confirmata eram 
2. adligemini: adligeris/ -re 
3. datus sit: dati sint 
4. deportatum: deportata 
5. resecatur: resecantur 
6. fugati erant: fugatus erat 
7. rogatus est: rogati sunt 
8. interrogata esses: interrogatae essetis 
9. multatus erit: multati erunt 
10. nuntiata erant: nuntiatum erat 
11. occupare: occupamini 
12. oppugnator: oppugnantor 
13. praedicaremur: praedicarer 
14. vulneraris: vulneramini 
15. narrati estis: narratus es 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XIV 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. conservatam esse (40): α΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα 
2. data erat (48): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής του ίδιου χρόνου 
3. ignoraretur (23): γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου με Υ ουδέτερο) 
4. laudandus (46): β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου (με Υ στο ίδιο γένος) 
5. pensatum est (21): γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 
6. resecandorum (49): Απαρέμφατο Μέλλοντα 
7. reserari (34): Απαρέμφατο Παρακειμένου (με Υ αρσενικό γένος στον πληθυντικό 

αριθμό) 
8. rogatus (21): Απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα (με Υ θηλυκό γένος στον ενικό 

αριθμό) 
9. vituperandus (46): β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου, στο ίδιο γένος 
10. vocatus (49): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα, στο θηλυκό γένος 

 
 
Λύση 

1. conservatam esse (40): conserver  
2. data erat (48): data esset 
3. ignoraretur (23): ignorata sint  
4. laudandus (46): laudati essetis  
5. pensatum est (21): pensantor  
6. resecandorum (49): resectum iri 
7. reserari (34): reseratos esse  
8. rogatus (21): rogatam fore  
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9. vituperandus (46): vituperati sitis 
10. vocatus (49): vocatae erunt 

 
 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XV 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: dor, resecor, vocor  

 

Λύση 

dor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

dari datum iri datum, -am, -um esse 
datos ,-as, -a esse 

datum, -am, -um fore 
datos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: datus, -a, -um 

Γερουνδιακό dandus, -a, -um 

 

resecor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

resecari sresectum iri resectum, -am, -um esse 
resectos, -as, -a esse 

resectum, am, -um fore 
resectos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: resectus, -a, -um 

Γερουνδιακό resecandus, -a, -um 

 

vocor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

vocari vocatum iri vocatum, -am, -um esse 
vocatos, -as, -a esse 

vocatum, -am, -um fore 
vocatos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: vocatus, -a, -um 
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Γερουνδιακό vocandus, -a, -um 

 

 ΑΣΚΗΣΗ XVI 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. permotus 
2. habebantur 
3. mota erunt 
4. praebeor 
5. amotum fore 
6. exterrere 
7. doctus esset 
8. deleti erunt 
9. cohibeamur 
10. delentor 

 

 

Λύση 

1. permotus: permoti 
2. habebantur: habebatur  
3. mota erunt: motum erit 
4. praebeor: praebemur 
5. amotum fore: amotos/ -a fore 
6. exterrere: exterremini 
7. doctus esset: docti essent 
8. deleti erunt: deletus erit 
9. cohibeamur: cohibear 
10. delentor: deletor 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XVII 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. cohibitae (23): γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου, στο ίδιο γένος 
2. deletis (21): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα, στο αρσενικό γένος 
3. permotus: β΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού 

β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 
4. monitum esse (48): Απαρέμφατο Μέλλοντα 
5. videbatur (48): ίδιο πρόσωπο Οριστικής των συντελικών χρόνων (Παρακειμένου, 

Υπερσυντελίκου, Σ. Μέλλοντα) 
6. visum esse (48): όλα τα απαρέμφατα στην παθητική φωνή 

 
 
 



16 
 

Λύση 
1. cohibitae (23): cohibitae sint 
2. deletis (21): deleti erunt 
3. permotus(31): permovereris/ -re, permovere  
4. monitum esse (48): monitum iri 
5. videbatur (48): visum est, visum erat, visum erit (σε ουδέτερο γένος, γιατί είναι 

απρόσωπο) 
6. visum esse (48): Ενεστ.: videri 

Μέλ.: visum iri 
Πρκμ.: visum esse (σε ουδέτερο γένος, γιατί είναι απρόσωπο) 
Συντ.Μέλ.: visum fore (σε ουδέτερο γένος, γιατί είναι απρόσωπο) 

 
 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XVIII 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: cohibeor, videor, 
moneor  

 

Λύση 

cohibeor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

cohiberi cohibitum iri cohibitum, -am, -um esse 
cohibitos, -as, -a esse 

cohibitum, -am, -um fore 
cohibitos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: cohibitus, -a, -um 

Γερουνδιακό cohibendus, -a, -um 

 

videor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

videri visum iri visum, -am, -um esse 
visos, -as, -a esse 

visum, -am, -um fore 
visos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: visus, -a, -um 

Γερουνδιακό videndus, -a, -um 
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moneor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

moneri monitum iri monitum, -am, -um esse 
monitos, -as, -a esse 

monitum, -am, -um fore 
monitos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: monitus, -a, -um 

Γερουνδιακό monendus, -a, -um 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XIX 

 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. dicitur 
2. emissa erit 
3. instinctam esse 
4. sumptum est 
5. constitueris 
6. missum est 
7. occisus esset 
8. ostensum/ ostentum ero 
9. posita essent 

 
 
Λύση 

1. dicitur: dicuntur 
2. emissa erit: emissae erunt 
3. instinctam esse: instinctas esse 
4. sumptum est: sumpta sunt 
5. constitueris: constituimini (ως Ενεστώτας), constituemini (ως Μέλλοντας) 
6. missum est: missa sunt 
7. occisus esset: occisi essent 
8. ostensum/ ostentum ero: ostensa/ ostenta erimus 
9. posita essent: positum esset 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XX 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. admissis (48): β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού 
2. appensum (21): β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 
3. cernatur (31): Υποτακτική Υπερσυντελίκου (ως απρόσωπο ρήμα) 
4. cogantur (37): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου(με Υ αρσενικό γένος) 
5. deducta est (37): γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 
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6. corrumpi (36): γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου (με Υ στο θηλυκό γένος) 
7. decerptam esse (25): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα (στο ίδιο γένος) 
8. intellegitur: Απαρέμφατο Ενεστώτα 

 
 
Λύση 

1. admissis (48): admitteremini 
2. appensum (21): appendimini 
3. cernatur (31): conspectum esset 
4. cogantur (37): coacti sint 
5. deducta est (37): deducuntor 
6. corrumpi (36): corruptae sint 
7. decerptam esse (25): decerptae erunt 
8. intellegitur: intellegi 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ XXI 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: admittor, cogor, 
constituor  

 

Λύση 

admittor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

admitti admissum iri admissum, -am, -um esse 
admissos, -as, -a esse 

admissum, -am, -um fore 
admissos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: admissus, -a, -um 

Γερουνδιακό admittendus, -a, -um 

 

cogor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

cogi coactum iri coactum, -am, -um esse 
coactos, -as, -a esse 

coactum, -am, -um fore 
coactos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: coactus, -a, -um 

Γερουνδιακό cogendus, -a, -um 
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constituor: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

constitui constitutum 
iri 

constitutum, -am, -um 
esse 
constitutos, -as, -a esse 

constitutum, -am, -um 
fore 
constitutos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: constitutus, -a, -um 

Γερουνδιακό constituendus, -a, -um 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XXII 

 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. nutriuntur 
2. expeditus est 
3. auditi sint 
4. expeditae eritis 
5. subveniendum 

 
 
Λύση 

1. nutriuntur: nutritur 
2. expeditus est: expediti sunt 
3. auditi sint: auditus sit 
4. expeditae eritis: expedita eris 
5. subveniendum: subvenienda 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XXIII 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. audita (29): Γερουνδιακό στη γενική ενικού του ουδετέρου γένους 
β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα 
β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα 
γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού 

2. subveniendum (33): Απαρέμφατα Μέλλοντα και Παρακειμένου (με Υ θηλυκό γένος 
στον πληθυντικό αριθμό) 
γ΄ ενικό και πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 
β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 
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3. inventam esse (48): Απαρέμφατο Ενεστώτα 
β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 
γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου (λάβετε υπόψη το γένος του ρηματικού 
τύπου) 
α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου (λάβετε υπόψη το γένος του 
ρηματικού τύπου) 

 
 
Λύση 

1. audita (29): audiendi 
audieris/ -re 
audiris/ -re 
audiretur 

2. subveniendum (33): subventum iri, subventas esse 
subvenitor, subveniuntor 
subvenimini 

3. inventam esse (48): inveniri 
invenire 
inventae sint 
inventae essemus 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ XXIV 

 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: invenior, nutrior, 
expedior  

 

Λύση 

invenior: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

inveniri inventum iri inventum, -am, -um esse 
inventos, -as, -a esse 

inventum, -am, -um fore 
inventos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: inventus, -a, -um 

Γερουνδιακό inveniendus, -a, -um 

 

nutrior: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 



21 
 

nutriri nutritum iri nutritum, -am, -um esse 
nutritos, -as, -a esse 

nutritum, -am, -um fore 
nutritos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: nutritus, -a, -um 

Γερουνδιακό nutriendus, -a, -um 

 

expedior: Απαρέμφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Παρακείμενος Συντ. Μέλλοντας 

expediri expeditum iri expeditum, -am, -um esse 
expeditos, -as, -a esse 

expeditum, -am, -um fore 
expeditos, -as, -a fore 

Μετοχή Παρακείμενος: expeditus, -a, -um 

Γερουνδιακό expediendus, -a, -um 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 17/10/2011 


