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1. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ρήμα στη φωνή που βρίσκεται.  

 

 

α. συμμαχέω, συμμαχῶ:              ………………………………………………. (α΄ πληθ. οριστ. ενεστ.)  

                                                    ………………………………………………. (γ΄ πληθ.  ευκτ. ενεστ.) 

                                                    ………………………………………………. (β΄ ενικό παρατατικού) 

                                                    ………………………………………………. (β΄ ενικό προστακτ. ενεστ.) 

                                                    ………………………………………………. (μετοχή ουδετ. γένους ενεστ.) 

β. γελάω, γελῶ:                           ……………………………………………… (β΄ ενικό ευκτ. ενεστ.) 

                                                    ………………………………………………. (β΄ πληθ. υποτακτ. ενεστ.) 

                                                    ……………………………………………… (α΄ ενικό παρατατικού)  

                                                    ……………………………………………… (γ΄ πληθ. προστακτ. ενεστ.) 

γ. στεφανόομαι, στεφανοῦμαι:  ……………………………………………… (απαρέμφατο ενεστώτα) 

                                                    …………………………………………….. (γ΄ ενικό υποτακτ. ενεστ.) 

                                                    …………………………………………….. (β΄ πληθ. παρατατικού) 

                                                    …………………………………………….. (γ΄ πληθ. προστακτ. ενεστ.) 

                                                    …………………………………………….. (α΄ ενικό ευκτ. ενεστ.) 

δ. ὑμνέομαι, ὑμνοῦμαι:               …………………………………………….. (β΄ ενικό οριστ. ενεστ.) 

                                                    …………………………………………….. (β΄ ενικό ευκτ. ενεστ.) 

                                                    …………………………………………….. (γ΄ ενικό προστ. ενεστ.) 

                                                    …………………………………………….. (α΄ ενικό παρατατικού) 

                                                    …………………………………………….. (μετοχή θηλ. γένους ενεστ.) 

ε. γεννάομαι, γεννῶμαι:              …………………………………………….. (β΄ ενικό οριστ. ενεστ.) 

                                                    ……………………………………………… (γ΄ πληθ. παρατατικού) 

                                                    ……………………………………………… (απαρέμφατο ενεστ.) 

                                                    ……………………………………………… (β΄ πληθ. ευκτ. ενεστ.) 

                                                    ……………………………………………… (γ΄ ενικό υποτακτ. ενεστ.) 

                                                    ……………………………………………… (β΄ ενικό παρατατικού) 

 

2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη Β΄ στήλη.  

 

 

                                  Α΄                                                Β΄  

                       1.  ἐξαπατώντων             α.   α΄ πληθ. οριστ. ενεστ. μ.φ.  

                       2.  ἐβεβαίου                     β.    γ΄ ενικό υποτ. ενεστ. ε.φ.  /  β΄ εν. οριστ. ενεστ. μ.φ. 

                       3. ἀρκοῖντο                     γ.    β΄ ενικό προστ. ενεστ. μ.φ.  

                       4. δηλοῖτε                        δ.    απαρέμφατο ενεστώτα ε.φ. / μετοχή ουδετ. ε.φ.  

                       5.  ζημιοῦ                         ε.    γ΄ πληθ. προστ. ενεστ. ε.φ. / γεν. πληθ. αρσ. μετ. ενεστ. ε.φ.  

                       6. πολεμούμεθα               στ.  β΄ ενικό παρατατικού ε.φ.  

                       7. ὁμοιοῦν                        ζ.    α΄ πληθ.  παρατατικού ε.φ.  

                       8.  ἠλευθεροῦμεν             η.    β΄ ενικό ευκτ. ενεστ. ε.φ.  

                       9.  βοηθῇ                          θ.    β΄ πληθ. προστ. ενεστ. ε.φ.  

                      10.  ἀγαπῷς                       ι.    γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστ. μ.φ.  
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3. Να σχηματίσετε τις εγκλίσεις των ρημάτων οι οποίες λείπουν.  

 

ΟΡΙΣΙΚΗ                   ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ                    ΕΤΚΣΙΚΗ                  ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ  

………………….           ………………………..         ποιοῖεν                        ………………………… 

…………………            ἐπιτελῆσθε                         ……………….              …………………………. 

…………………            ………………………..         ………………..             ἀπατάσθω 

…………………            ………………………           τιμῷς                            ……………………… 

δουλοῦται                     ………………………          ……………….              …………………….. 

………………….           ἐλαττῶμεν                          …………………           …………………….. 

 

 

 

4. Να σχηματίσετε τους τύπους των ρημάτων που  ζητούνται.  

 

- ἀγαπάω:  α΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ……………. / α΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα……………..  /  β΄ ενικό 

παρατατικού……………  

- σιγάω: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα…………….. / β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα……………/ γ΄ πληθ. 

παρατατικού………………………. 

- νικάομαι: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα……………. / γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα…………….. /  α΄ πληθ. 

παρατατικού…………….. 

- φθονέομαι: α΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα…………… / γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα………………/ α΄ ενικό 

παρατατικού……………. 

- βοηθέω: β΄πληθ. οριστικής ενεστώτα…………. / γ΄ πληθ. προστακτικής ενεστώτα…………… α΄ πληθ. 

παρατατικού………………. 

- φρονέω: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα……………… / α΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα………………. 

- ἐλαττόομαι: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα……………….. / γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα……………….. / β΄ πληθ. 

παρατατικού…………………. 

- ζηλόω: α΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα……………….. / β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα…………… / β΄ ενικό 

παρατατικού……………………… 

 


