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ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Το βοηθητικό ρήμα sum, fui, -, esse 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Ι. 

Να μεταφέρετε τους τύπους που σας δίνονται στον άλλο αριθμό: 

1. este 

2. sunto 

3. futuri sint 

4. fuistis 

5. fueramus 

6. futuram esse / fore 

7. erunt 

8. fuerint 

9. sunt 

10. futura sitis 

11. sumus 

12. fuero 

13. fuerim 

14. estote 

15. esses 

 

Λύση 

1. este: es 

2. sunto: esto 

3. futuri sint: futurus sit 

4. fuistis: fuisti 

5. fueramus: fueram 
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6. futuram esse / fore: futuras esse / fore 

7. erunt: erit 

8. fuerint: fuerit (είτε ως οριστ. Συντ. Μέλλοντα είτε ως υποτ. Πρκμ.) 

9. sunt: est 

10. futura sitis: futurum sis 

11. sumus: sum 

12. fuero: fuerimus 

13. fuerim: fuerimus 

14. estote: esto 

15. esses: essetis 
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Άσκηση ΙΙ. 

Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους ακόλουθους τύπους: 

• erunt 

• fuerunt 

• fuerint 

• sunt 

• sunto 

• es 

• fore 

• estis 

• este 

• futurum esse 

 

Λύση 

• erunt: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα 

• fuerunt: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου 

• fuerint: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα ή Yποτακτικής 
Παρακειμένου 

• sunt: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα 

• sunto: γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 

• es: β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα ή Προστακτικής Ενεστώτα 

• fore: απαρέμφατο Μέλλοντα 

• estis: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα 

• este: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 

• futurum esse: απαρέμφατο Μέλλοντα, με υποκείμενο αρσενικό ή ουδέτερο 
γένος στον ενικό αριθμό 
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Άσκηση ΙΙΙ. 

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. fuero: ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου 

2. estis: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 

3. sunt: απαρέμφατο Μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο (αρσενικό γένος) 

4. eram: γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 

5. fui: β΄ ενικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 

6. sum: μετοχή Μέλλοντα (θηλυκό γένος στην ονομαστική πληθυντικού) 

7. absum: μετοχή Ενεστώτα στην ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους 

8. praefuit: απαρέμφατο Ενεστώτα 

9. absum: μετοχή Μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους 

10. adsum: μετοχή Μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους 

11. afuerunt: ίδιο πρόσωπο στην Υποτακτική του ίδιου χρόνου 

12. affuerat / adfuerat: Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και χρόνο 

13. praesum: μετοχή Ενεστώτα στην ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους 

14. praesumus: μετοχή Ενεστώτα στην αφαιρετική ενικού του θηλυκού γένους 

15. fuisti: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο 

 

Λύση 

1. fuero: fuerim 

2. estis: este 

3. sunt: futuros esse/ fore 

4. eram: sunto 

5. fui: fuisses 

6. sum: futurae 

7. absum: absentia 

8. praefuit: praeesse 

9. absum: afuturus 

10. adsum: adfuturus/ affuturus 
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11. afuerunt: afuerint 

12. adfuerat/ affuerat: adfuisset/ affuisset 

13. praesum: praesens 

14. praesumus: praesente, praesenti κάνει μόνο αν είναι επιθετική μτχ και λειτουργεί 
ως επιθετικός προσδιορισμός  

15. fuisti: fuisse 

  



6 
 

Άσκηση IV. 

Να συμπληρωθούν οι σωστοί τύποι του sum: 

1. T. Manlius exercitui Romanorum ……..(31): ( praesum , οριστ. Παρακειμένου) 

2. Cum Africanus in Literno ……, […] (34): ( sum ,υποτ. Παρατατικού) 

3. Caesar in litteris scribit se cum legionibus celeriter …..(45): ( adsum, απαρ. 
Μέλλοντα) 

4. Camillus …… dictator est factus(21): ( absum, μτχ Ενεστώτα) 

5. Caesar cognoscit quanto in periculo res …(45): ( sum, υποτ. Ενεστώτα) 

6. Ego, pater, cana …. malo(47): ( sum, απαρ. Ενεστώτα) 

 

Λύση 

1. T. Manlius exercitui Romanorum praefuit. 

2. Cum Africanus in Literno esset, […] 

3. Caesar in litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore [adfuturum esse]. 

4. Camillus absens dictator est factus. 

5. Caesar cognoscit quanto in periculo res sit. 

6. Ego, pater, cana esse malo. 
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