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ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α΄ΣΥΖΥΓΙΑΣ 

Ασκήσεις 

1. Να σχηματίσεις τον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο, Παρακείμενο και 

Υπερσυντέλικο της Οριστικής των πιο κάτω ρημάτων: 

Ενεστώτας Ρηματ. 

θέμα 

Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντ 

μηνύω μηνύ- 
     

ἱδρύω ἱδρυ- 
     

φυτεύω φυτευ- 
     

στρατεύω στρατεύ- 
     

θύω θύ- 
     

διώκω διώκ- 
     

πράττω πράγ- 
     

φυλάττω φυλάκ- 
     

τάττω τάγ- 
     

βλάπτω βλάβ- 
     

ἀναγκάζω ἀναγκαδ- 
     

γυμνάζω γυμναδ- 
     

ψεύδω ψεύδ- 
     

σῴζω σῴ- 
     

κόπτω κόπ- 
     

ῥίπτω ῥιπ- 
     

παρασκευάζω σκευάδ- 
     

ἀλλάττω ἀλλάγ- 
     

βασιλεύω βασιλεύ- 
     

γράφω γράφ- 
     

θηρεύω θηρεύ- 
     

κρύπτω κρύφ- 
     

κομίζω κομίδ- 
     

πείθω πείθ- 
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2. Να αντικαταστήσεις του τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις 

προσέχοντας τον χρόνο,  πρόσωπο, αριθμό και φωνή. 

Οριστική  Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή         

φυλάττεις 

 

     

διώκεσθε      

ἐταράξατε      

θύσουσι      

ἐλέγχονται      

εἶ      

πέπραχας      

παιδεύσασθε      

γέγραπται      

 

3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπου: 

α) Ὁ στρατιώτης οὐ …………………………… τῷ στρατηγῷ ………………………… . 

( βούλομαι, πείθομαι, απαρ. ενεστ.) 

 

β) Φανερὸν τόδε …………………………, ὅτι ἡμεῖς μὲν χρήματα οὐκ 

……………………….. , οἱ δὲ βάρβαροι …………………………… ἄφθονα. (εἰμὶ, ἔχω, 

ἔχω παρατατικός) 

 

γ) Οἱ πολέμιοι φεύγουσι, οἱ μὲν ……………………………. οἱ δὲ 

……………………………. . (διώκω, ἁρπάζω, μετοχή ενεστώτα) 

 

δ) Ὅταν τοὺς ἀγρους …………………………., οὗτοι πολὺν καρπὸν 

…………………………………….. . (θεραπεύω, φέρω, υποτακτική ενεστώτα) 



 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού                                                    Α΄ Λυκείου  

 3 

ε) Ἄν ……………………….. πονηρὰ ἡ φύσις, πολλάκις φαῦλα ………………………. 

(εἰμὶ, βούλομαι, υποτακτική ενεστώτα) 

 

στ) Εἴθε, ὦ παῖδες, καλῶς …………………………. .(παιδεύομαι, ευκτική μέλλοντα) 

 

ζ) Ἐπειδὰν ἅπαντ’ ………………………, ………………………… ὅ,τι ἐν νῷ ἔχεις 

(ἀκούω υποτακτική αορίστου, πράττω προστακτική αορίστου) 

 

η) Ὑμεῖς οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ μετὰ τούτων …………………………. λαβόντες ἀπαγάγετε 

τοῦτον ἔνθα …………………………… (τάττομαι, λέγομαι, οριστική παρακειμένου) 

 

θ) Δερκυλίδας ἠγνόει ὅτι ………………………… (λύομαι, ευκτ. παρκμ.) αἱ σπονδαί. 

 

ι) Οἱ στρατιῶται τρόπαιον ἐπὶ τοῦ λόφου ……………………… (ἱδρύω, οριστ. υπερσ.). 

 

κ) …………………… (εἰμί, β΄ εν. προστακτική) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ 

……………………………… (λέγω, προστακτική ενεστ.) ἀλλὰ καλά. 

 

λ) Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα …………………………. τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, 

υποτακτική ενεστ.). 

 

μ) Ἀγησίλαος ………………………. τοὺς στρατιώτας καλῶς ……………………. 

κωλύει τούτους ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ………………………. . (βούλομαι μτχ. 

παρασκευάζομαι απαρ., μάχομαι απαρ.) 

 
 

4. Να συμπληρώσεις τον πίνακα που ακολουθεί:  

   
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

 
βλάπτομαι 

  

σύ καλύπτομαι 
  

 
φυλάττομαι 

  

   
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ  

θύομαι 
  

οὗτοι κωλύομαι 
  

 
τάττομαι 
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