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1. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον ενεστώτα οριστικής σε 

ενικό αριθµό, αφού κάνετε τις αναγκαίες αλλαγές: 

α) ᾿Ανήγοντο δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι 

β) ἡγοῦντο δὲ Λακεδαιµόνιοι 

γ) καὶ παρεσκευάζοντο πρός ναυµαχίαν 

δ) διήρπασαν οἱ στρατιῶται 

 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά µε τον ορθό τύπο των λέξεων ή εκφράσεων 

που βρίσκονται σε παρένθεση: 

α) Οἱ στρατηγοί ................................ (σηµαίνω, αόριστος) ................................ 

(ἀποπλέω, απαρέµφατο αορίστου). 

β) Οἱ ᾿Αθηναῖοι ................................ (ἐπανέρχοµαι, αόριστος β΄) καὶ 

................................ (παρατάττοµαι, παθητικός αόριστος) ἐν µετώπῳ. 

γ) ῾Ο Λύσανδρος ................................ (παραβάλλω, αόριστος β΄) τὰ 

παραβλήµατα καὶ ........................ (παρασκευάζοµαι, µέσος αόριστος) 

ὡς εἰς ναυµαχίαν. 

δ) ῾Ο Λύσανδρος ................................ (κελεύω, ενεστώτας) τα παραβλήµατα 

................................ (παραβάλλοµαι, απαρέµφατο ενεστώτα). 

 

3. Να γράψετε την παρακάτω φράση μεταφέροντας όλες τις κλιτές λέξεις 

στον αντίθετο αριθµό: 

α) οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν: ................................ 

 

4. ἑκάστην ἡµέραν: Να γράψετε τη συνεκφορά στις υπόλοιπες πτώσεις 

του ενικού αριθµού. 

 

5. Να γράψετε τις παρακάτω φράσεις μεταφέροντας όλες τις κλιτές λέξεις 

στον αντίθετο αριθµό: 

α) ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας: .............................................................. 

β) οὗτος εἶπεν τοῖς ἐπιπλέουσιν: .................................................... 

 

6. ἔλαβε, κατειργάσατο, ἀπήγγειλε, ἔπεµψε, διέφθειρεν, παθεῖν, παρανο- 

µεῖν: Να γράψετε τα απαρέµφατα και τις µετοχές όλων των χρόνων της 

ίδιας φωνής. 
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7. Να µεταφερθούν στον άλλο αριθµό οι παρακάτω φράσεις: 

• ὅς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε 

• ἃ ἤδη παρενενοµήκεσαν 

• µόνος ἐπελάβετο τοῦ ψηφίσµατος 

• τί εἴη ἄξιος παθεῖν; 

 

8. ἄστυ, ἁρµοστήν: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των λέξεων στον 

ενικό και πληθυντικό αριθµό. 

 

9. Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου β’: 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

ἔχων     

ἰδών     

ἦσαν     

ἔλαβε     

Φεύγων     

κατασχών     

 

10. Να μεταφερθούν οι ρηματικοί τύποι στους άλλους χρόνους: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ νομίζοντες παραγγέλλων  παρασκευάζειν 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ     

ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ἀφικομένης  

ΠΑΡΑΚΕΙΜ     

 

11. Να τοποθετηθούν τα επίθετα στον πίνακα & να γραφούν οι άλλοι βαθμοί στο ίδιο γένος, 

αριθμό & πτώση: ταχίστην, πλείστους, μεγάλα. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

   

   

   

 


