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ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Τα 15 ρήματα της γ΄ συζυγίας σε -io 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Ι. 

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

accipio: το β΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην ενεργητική φωνή. 

morior: το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα. 

egredior: το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα. 

facio: το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. 

fugio: το α΄πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην ενεργητική 
φωνή. 

afficio: το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. 

obicio: το απαρέμφατο του ενεστώτα της μέσης φωνής. 

suspicio: το απαρέμφατο του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. 

congredior: το β΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού. 

abicio: το α΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην παθητική φωνή. 

pario: το γ΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή. 

patior: το β΄πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα. 

intercipio: το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. 

conspicio: το γ΄πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην 
ενεργητική φωνή. 

praeripio: το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην παθητική φωνή. 

 

accipio: acciperes 

Λύση 

morior: morieris 

egredior: egredere 

facio: fac 

fugio: fugeremus 
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afficio: affice 

obicio: obici 

suspicio: suspicere 

congredior: congredereris (-re) 

abicio: abicimur 

pario: parito 

patior: patimini 

intercipio: intercipis 

conspicio: conspicerent 

praeripio: praeriperis (-re) 
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Άσκηση ΙΙ. 

Να συμπληρωθούν οι τύποι της οριστικής του ενεστώτα των ρημάτων που βρίσκονται 
μέσα σε παρένθεση.  

• Cassius Parmensis Athenas .............. (confŭgio  προσοχή στη διαφορά με τον 
παρακείμενο). 

• Timorem ............., cum speciem horrendam vidimus (concipio). 

• Vos nomen illius audire ............. (cupio). 

• Me terror ............., cum speciem horrendam video (concutio). 

• Puer puellam ............. (aspicio). 

• Romani Cassium supplicio ............. (adficio). 

• Tu aprum ............. (capio). 

• Lucretia se ipsam ............. (interficio). 

• Matres liberos (παιδιά)........ (pario). 

• Nos omen ........(accipio). 

 

Cassius Parmensis Athenas confŭgit. 

Λύση 

Timorem concipimus, cum speciem horrendam vidimus. 

Vos nomen illius audire cupitis. 

Me terror concutit, cum speciem horrendam video. 

Puer puellam aspicit. 

Romani Cassium supplicio adficiunt. 

Tu aprum capis. 

Lucretia se ipsam interficit. 

Matres liberos pariunt. 

Nos omen accipimus. 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 7/10/2011 


