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ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 
    συνήθη  ρήματα που  

          έχουν αόρ. β΄  

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που 

είναι στην παρένθεση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βλ. Γραμμ. σελ. 194-6 

 

 

 

 

 

α/α 

 

οριστική 

 

θέμα 

αορ. 

 

προστ. 

 

απαρ. 

 

μετοχή 

1 εἵλου     

2 ἠγάγου     

3 ἤσθου     

4 ἀφίκου     

5 ἐβάλου     

6 ἐγένου     

7 ἤγρου     

8 ἐπελάθου     

9 ἔσχου     

10 ἕσπου     

11 ἐλάβου     

12 ἐλίπου     

13 ἐπἰθου     

ἤγαγον (ἄγω) 

εἱλόμην 
(αἱροῦμαι=εκλέγω, 

                           προτιμώ) 
ἣμαρτον (ἁμαρτάνω) 

ἔβαλλον (βάλλω) 

ἦλθον (ἔρχομαι) 

ἠρόμην (ἐρωτῶ) 

ἔσχον (ἔχω) 

ἔλαβον (λαμβάνω) 

εἶπον (λέγω) 

ἔμαθον (μανθάνω) 

ἔπαθον (πάσχω) 

ἔπεσον (πίπτω) 

ἐπυθόμην (πυνθάνομαι) 

ἐπιθόμην (πείθομαι) 

ἐτραπόμην (τρέπομαι) 

ἔδραμον (τρέχω) 

ἔτυχον (τυγχάνω) 

ἤνεγκον (φέρω) 

εἷλον (αἱρῶ=κυριεύω) 

ἠσθόμην (αἰσθάνομαι) 

ἀπέθανον (ἀποθνήσκω) 

ἐγενόμην (γίγνομαι) 

ἔφαγον (ἐσθίω) 

ηὗρον ή εὗρον (εὑρίσκω) 

ἔλαχον (λαγχάνω=παίρνω με 

κλήρο) 
ἔλαθον (λανθάνω) 

ἔλιπον (λείπω) 

εἶδον (ὁρῶ) 

 

1. ............................  (ἀντιλαμβάνομαι, προστ. αορ.), σῶσον, ἐλέησον 

καί διαφύλαξον  ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῆ σῆ χάριτι. 

2. ............................ (παρέχομαι, προστ. αορ. ) Κύριε. 

3. ............................... (περιβάλλομαι, προστ. αορ.) τό ἱμάτιον καί 

............................ (προσέρχομαι, προστ. αορ.). 

4. Μή  ..................  (τρέπομαι, προστ. αορ.) ἐπί ῥαθυμίαν, ἀλλά 

σπεῦδε. 

5. Ὁρῶ σε αποροῦντα, ποίαν ὁδόν  ........................ (τρέπομαι, προστ. 

αορ.). 

6. Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου στράτευμα ............................. (παρασκευ- 

       άζομαι, οριστ. αορ.), ἵνα πόλεμον ἐπί τούς Πέρσας  .................    

(ἄγω, υποτ. αορ.). 

7. Φοβούμεθα μή οἱ πολέμιοι  .......................   (αἱρῶ, υποτ. αορ.) τάς 

ναῦς . 

8. Πολλοί εἰς τήν άρχήν άνελθόντες, υβρισταί καί άσεβεῖς ............. 

.................... (γίγνομαι,  οριστ. αορ.) 

9. Ὁ δοῦλος τόν ξένον  ἐπί ταῖς τῆς οἰκίας θύρας ...........................  

(δέχομαι, οριστ. αορ.) 

10. Ἀθήναζε οἱ θεωροί ....................... (πορεύομαι, ορ. παθ. μέλλοντα). 

11. Οὐδείς ......................... (αἱροῦμαι, οριστ. αορ.) τύραννον ἄρχοντα. 

12. Ἀεί  ...........................  (εἰμί, οριστ. μέλλοντα)  φόβος τυραννίδος. 
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3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τύπους στο β΄πληθυντικό: 

 

 

 

 

 

 

4. Να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων: 

 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ἠσθόμην     

κατήγαγον     

παρέσχον     

 

5. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού, στην ίδια έγκλιση: 

 

εἴποιεν: 

ἀπολέσθω: 

ἐλίπου: 

παρίδετε: 

λάθῃς: 

 

6. Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές αορ.  των πέντε ρηματων της προηγούμενης 

άσκησης:  

            μ ε τ ο χ ή 
    απαρέμφατο     αρσενικό   θηλυκό ουδέτερο 

    

    

    

    
 
  

 

α/α 

  

θέμα     

αορ. 

 

οριστική 

 

υποτ. 

 

ευκτική 

 

προστ. 

1 αἱροῦμαι Fελ- εἵλεσθε ἕλησθε   

2 ἄγομαι      

3 αἰσθάνομαι      

4 ἀφικνοῦμαι      

5 βάλλομαι      

6 γίγνομαι      

7 ἐγείρομαι      

8 ἐπιλανθάνομαι      

9 ἔχομαι      

10 ἕπομαι      

11 λαμβάνομαι      

12 λείπομαι      

13 πείθομαι      


