
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων στα πρόσωπα που ζητούνται: 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. 

ρ.μέμνημαι 
β΄εν.: 
β΄πληθ.:  

    

ρ. κάθημαι  
γ΄εν.: 
γ΄πληθ.:  

    

ρ. κεῖμαι  
α΄εν.: 
γ΄πληθ.: 

    

ρ. δύναμαι  
γ΄εν.: 
α΄πληθ.: 

    

ρ. ἐπίσταμαι  
β΄εν.: 
γ΄εν.: 

    

Λύση 

ρ. μέμνημαι 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

β΄εν.: μέμνησαι μεμνῇ / μεμνημένος, -η, -ον ᾖς μεμνῇο / μεμνημένος, -η, -ον 
εἴης 

μέμνησο 

β΄πληθ.: μέμνησθε μεμνῆσθε / μεμνημένοι, -αι, -α 
ἦτε 

μεμνῇσθε / μεμνημένοι, -αι, -α 
εἴησαν 

μέμνησθε 

ρ. κάθημαι 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. 

γ΄εν.: κάθηται καθῆται καθοῖτο καθήσθω 

γ΄πληθ.: κάθηνται καθῶνται καθοῖντο - 

ρ. κεῖμαι 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. 

α΄εν.: κεῖμαι κείμενος, -η, -ον ὦ κείμενος, -η, -ον εἴην - 

γ΄πληθ.: κεῖνται κέωνται/ κείμενοι, -αι, -α ὦσι(ν) κέοιντο/ κείμενοι, -αι, -α εἴησαν κείσθων 

ρ. δύναμαι 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. 

γ΄εν.: δύναται δύνηται δύναιτο δυνάσθω 

α΄πληθ.: δυνάμεθα δυνώμεθα δυναίμεθα - 

ρ. ἐπίσταμαι 



 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. 

β΄εν.: ἐπίστασαι ἐπίστῃ ἐπίσταιο ἐπίστω / (ἐπίστασο) 

γ΄εν.: ἐπίσταται ἐπίστηται ἐπίσταιτο ἐπιστάσθω 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον παρατατικό. 
 
α. ἐπίστανται 
β. δύνασαι 
γ. κεῖται 
δ. κάθησθε 

Λύση 
 
α) ἐπίστανται → ἠπίσταντο 
β) δύνασαι → ἐ(ἠ)δύνω 
γ) κεῖται → ἔκειτο 
δ) κάθησθε → καθῆσθε 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους και για τα τρία ρήματα: ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι. 

1. β΄ενικό οριστ. παρατ. 
2. γ΄πληθ. υποτ. ενεστ. 
3. β΄ενικό προστ. ενεστ. 
4. β΄πληθ. ευκτ. ενεστ. 
5. α΄πληθ. οριστ. ενεστ. 

Λύση 

1. β΄ενικό οριστ. 
παρατ 

2. γ΄πληθ. υποτ. 
ενεστ. 

3. β΄ενικό προστ. 
ενεστ. 

4. β΄πληθ. ευκτ. 
ενεστ. 

5. α΄πληθ. οριστ. 
ενεστ. 

ἐ(ἠ)δύνω δύνωνται δύνω (δύνασο) δύναισθε δυνάμεθα 

ἠ(ἐ)πίστασο ἐπίστωνται ἐπίστω (ἐπίστασο) ἐπίσταισθε ἐπιστάμεθα 

ἐμέμνητο μεμνημένοι, -αι, -α 
ὦσιν 

μέμνησο μεμνημένοι, αι, α 
εἴητε/εἶτε 

μεμνήμεθα 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Εκφώνηση 
 
Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα του ρήματος κεῖμαι, να γραφεί το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού και 
να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του γ΄ ενικού μέλλοντα. 

Λύση 

Προστακτική ενεστώτα: β΄ενικό. οριστ. ενεστώτα: κεῖσαι 

κεῖσο β΄ ενικό οριστ. παρατατικού: ἔκεισο 

κείσθω Εγκλιτική αντικατάσταση γ΄ εν. μέλλοντα: 

κεῖσθε οριστ.: κείσεται 



κείσθων / κείσθωσαν ευκτ.: κείσοιτο 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους ρηματικούς τύπους: 

1. ἐπίστανται → 
2. καταδυνάσθωσαν → 
3. διάκειται → 
4. ἐκαθήμεθα → 
5. κείσθω → 
6. κάθησθε (προστ.) → 
7. ὑπερδύναιτο → 
8. ἐπίστασο → 
9. ἀναμέμνησθε → 
10. ἀνεμιμνῄσκετο → 

Λύση 

1. ἐπίστανται → ἐπίσταται 
2. καταδυνάσθωσαν → καταδυνάσθω 
3. διάκειται → διάκεινται 
4. ἐκαθήμεθα → ἐκαθήμην 
5. κείσθω → κείσθων / κείσθωσαν 
6. κάθησθε (προστ.) → καθήσθω 
7. ὑπερδύναιτο → ὑπερδύναιντο 
8. ἐπίστασο → ἐπίστασθε 
9. ἀναμέμνησθε → ἀναμέμνησαι 
10. ἀνεμιμνῄσκετο → ἀνεμιμνῄσκοντο 

 


