
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στις δύο φωνές του ενεστώτα: 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

Ε.φ. ἐῶσι(ν)    

Μ.φ. ἐῶνται    

     

Ε.φ.  καθορᾶτε   

Μ.φ.     

     

Ε.φ.   κινοῖς  

Μ.φ.     

     

Ε.φ. παραινεῖτε    

Μ.φ.     

     

Ε.φ.  βεβαιῶμεν   

Μ.φ.     

     

Ε.φ.     

Μ.φ. καταδουλοῖ    

Λύση 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

Ε.φ. ἐῶσι(ν) ἐῶσι(ν) ἐῷεν ἐώντων / ἐάτωσαν 

Μ.φ. ἐῶνται ἐῶνται ἐῷντο ἐάσθων / ἐάσθωσαν 

     

Ε.φ. καθορᾶτε καθορᾶτε καθορῷτε καθορᾶτε 

Μ.φ. καθορᾶσθε καθορᾶσθε καθορῷσθε καθορᾶσθε 

     

Ε.φ. κινεῖς κινῇς κινοῖς / κινοίης κίνει 

Μ.φ. κινῇ (-εῖ) κινῇ κινοῖο κινοῦ 

     

Ε.φ. παραινεῖτε παραινῆτε παραινοῖτε παραινεῖτε 

Μ.φ. παραινεῖσθε παραινῆσθε παραινοῖσθε παραινεῖσθε 

     

Ε.φ. βεβαιοῦμεν βεβαιῶμεν βεβαιοῖμεν - 



Μ.φ. βεβαιούμεθα βεβαιώμεθα βεβαιοίμεθα - 

     

Ε.φ. καταδουλοῖς καταδουλοῖς καταδουλοῖς / -οίης καταδούλου 

Μ.φ. καταδουλοῖ καταδουλοῖ καταδουλοῖο καταδουλοῦ 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους τύπους των συνηρημένων ρημάτων που σας δίδονται στους αντίστοιχους του ενεστώτα και του 
παρατατικού. 

 Ενεστώτας Παρατατικός 

1. ἐρωτήσει   

2. τελευτήσοιεν   

3. ἥττησθε   

4. ἐπείνησας   

5. ἀξιώσουσι   

6. ἐζητηκὼς ἴσθι   

7. κτησώμεθα   

8. νίκησον   

9. διψήσειε   

10. ἠτυχήκεμεν   

11. ἀποπειράσονται   

12. ἐπιχειρήσω   

13. ἀνταιτήσοις   

14. ἀπωθησάτω   

15. παρεκαλεσάμην   

16. διορθώσητε   

17. κατώρθωται   

18. ἐπιζημιώσουσι   

19. ἀναπληρώσεσθε   

20. ἀντιδράσῃς   

Λύση 

 Ενεστώτας Παρατατικός 

1. ἐρωτήσει (γʹ ενικ., οριστ., μέλλ.του ρ. «ἐρωτάω -ῶ») ἐρωτᾷ ἠρώτα 

2. τελευτήσοιεν (γʹ πληθ.,ευκτ.,μέλλ.του ρ. «τελευτάω -ῶ») τελευτῷεν - 

3. ἥττησθε (βʹ πληθ.,οριστ.,παρακ.του ρ. «ἡττάομαι -ῶμαι») ἡττᾶσθε ἡττᾶσθε 



4. ἐπείνησας (βʹ ενικ., οριστ., αορ. του ρ. «πεινήω -ῶ») πεινῇς ἐπείνης 

5. ἀξιώσουσι (γ πληθ., οριστ., μέλλ. του ρ. «ἀξιόω -ῶ») ἀξιοῦσι(ν) ἠξίουν 

6. ἐζητηκὼς ἴσθι (βʹ ενικ., προστ., παρακ. του ρ. «ζητέω -ῶ») ζήτει - 

7. κτησώμεθα (αʹ πληθ., υποτ., αορ. του ρ. «κτάομαι -ῶμαι») κτώμεθα - 

8. νίκησον (βʹ ενικ., προστ., αορ. του ρ. «νικάω -ῶ») νίκα - 

9. διψήσειε (γʹ ενικ., ευκτ., αορ. του ρ. «διψήω -ῶ») διψῴη - 

10. ἠτυχήκεμεν (αʹ πληθ. οριστ., υπερσ. του ρ. «ἀτυχέω -ῶ») ἀτυχοῦμεν ἠτυχοῦμεν 

11. ἀποπειράσονται (γʹ πληθ., οριστ., μέλλ. του ρ. «ἀποπειράομαι -ῶμαι») ἀποπειρῶνται ἀπεπειρῶντο 

12. ἐπιχειρήσω (αʹ ενικ., οριστ., μέλλ. του ρ. «ἐπιχειρέω -ῶ») ἐπιχειρῶ ἐπεχείρουν 

13. ἀνταιτήσοις (βʹ ενικ., ευκτ., μέλλ. του ρ. «ἀνταιτέω -ῶ») ἀνταιτοῖς / ἀνταιτοίης - 

14. ἀπωθησάτω (γ ʹ ενικ., προστ., αορ. του ρ. «ἀπωθέω -ῶ») ἀπωθείτω - 

15. παρεκαλεσάμην (αʹ ενικ., οριστ., αορ. του ρ. «παρακαλέομαι –οῦμαι») παρακαλοῦμαι παρεκαλούμην 

16. διορθώσητε (βʹ πληθ., υποτ., αορ. του ρ. «διορθόω –ῶ») διορθῶτε - 

17. κατώρθωται (γʹ ενικ., οριστ., παρακ. του ρ. «κατορθοόομαι –οῦμαι») κατορθοῦται κατωρθοῦτο 

18. ἐπιζημιώσουσι (γʹ πληθ., οριστ., μέλλ. του ρ. «ἐπιζημιόω –ῶ») ἐπιζημιοῦσι(ν) ἐπεζημίουν 

19. ἀναπληρώσεσθε (βʹ πληθ., οριστ., μέλλ. του ρ. «ἀναπληρόομαι –
οῦμαι») 

ἀναπληροῦσθε ἀνεπληροῦσθε 

20. ἀντιδράσῃς (βʹ ενικ., υποτ., αορ. του ρ. «ἀντιδράω -ῶ») ἀντιδρᾷς ἀντέδρας 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά με τα ρήματα της παρένθεσης στον τύπο που σας ζητείται: 
 
α) Ἀθηναῖοι ᾠκοδόμησαν μακρὰ τείχη Μεγαρεῦσι (= για τους Μεγαρείς) καὶ ......... αὐτοὶ (= οι ίδιοι) (φρουρέω, -ῶ 
παρατ.). 
 
β) Ὁ πατὴρ αὐτοῦ ......... στρατεύεσθαι μετὰ τῶν πολεμίων. (ἀξιόω, -ῶ παρατ.). 
 
γ) Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ πρόσθεν ......... τήνδε τὴν πόλιν, νῦν δ’οὐκ ἂν εἴητε τοιαῦτοι (ζηλόω, -ῶ ΕΥΚΤΙΚΗ ευκτική). 
 
δ) Ἐψηφίσαντο δὲ Ἀθηναῖοι ......... καὶ ἐξήκοντα ναῦς (πληρόω, -ῶ απαρ.) 
 
ε) Ὑμῖν μὲν πολὺ κάλλιον ἂν γίγνοιτο, εἰ ......... μήτε ὐβρισθῆναι τοὺς ἔτι ......... Λακεδαιμονίων. (ἐάω, -ῶ ευκτική) (ζῶ, 
μτχ). 

Λύση 
 
α) ἐφρούρουν 
 
β) ἠξίου 
 
γ) ζηλοῖτε 
 
δ) πληροῦν 
 
ε) ἐῷτε ---- ζῶντας 

 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 



Εκφώνηση 
 
Να αντιστοιχίσετε τους τύπους των συνηρημένων ρημάτων της Α΄ στήλης με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη Β΄ 
στήλη. 

Στήλη A Στήλη B 
κατασπᾶν γ΄εν. οριστ. ενεστ. ε.φ. 
εὐφήμει απαρ. ενεστ. μ. φ. 
δεῖν γ΄εν. οριστ. ενεστ. ε. φ. 
ἐᾷ β΄εν. προστ. ενεστ. ε. φ. 
ἐξομοιοῦται απαρ. ενεστ. ε. φ. 
ἐπιμελεῖσθαι γ΄εν. οριστ. ενεστ. μ.φ. 
 

Λύση 

Στήλη A Στήλη B 
κατασπᾶν απαρ. ενεστ. ε. φ. 
εὐφήμει β΄ εν. προστ. ενεστ. ε. φ. 
δεῖν απαρ. ενεστ. ε. φ. 
ἐᾷ γ΄ εν. οριστ. ενεστ. ε. φ. 
ἐξομοιοῦται γ΄εν. οριστ. ενεστ. μ. φ. 
ἐπιμελεῖσθαι απαρ. ενεστ. μ.φ. 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων ενεστώτα των ρημάτων: δρῶ, νικῶμαι, προσδοκῶ, 
ἐπερωτάω, -ῶ, πληρόομαι, -οῦμαι, στη φωνή που βρίσκονται. 

Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

δρῶ     

νικῶμαι     

προσδοκῶ     

ἐπερωτῶ     

πληροῦμαι     

Λύση 

Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

δρῶ δρῶσιν δρῶσιν δρῷεν δρώντων/δράτωσαν 

νικῶμαι νικῶνται νικῶνται νικῷντο νικάσθων/νικάσθωσαν 

προσδοκῶ προσδοκοῦσι προσδοκῶσι προσδοκοῖεν προσδοκούντων/προσδοκείτωσαν 

ἐπερωτῶ ἐπερωτῶσιν ἐπερωτῶσιν ἐπερωτῷεν ἐπερωτώντων/ἐπερωτάτωσαν 

πληροῦμαι πληροῦνται πληρῶνται πληροῖντο πληρούσθων/πληρούσθωσαν 

 


