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ΛΥΟΜΑΙ 

1. Να αντιστοιχήσετε τους τύπους της στήλης Α΄ με τη γραμματική αναγνώριση 
της στήλης Β΄ : 

Α Β 

1. ἐκηρύξαντο 

2. παιδεύοιο 

3. πιστεύσασθαι 

4. ἔχου 

5. ἐστρατεύσθω 

6. ἱδρυσόμενος 

7. ἄγοιντο 

8. κελευσώμεθα 

9. ἐκολάζεσθε 

10. τετριμμένος ὦ 

α) β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα 

β) μετοχή μέλλοντα, αρσενικό, ονομαστ. ενικού 

γ) γ΄ πληθυντικό οριστική αορίστου 

δ) γ΄ πληθυντικό ευκτική ενεστώτα 

ε) α΄ ενικό υποτακτική παρακειμένου 

στ) β΄ πληθυντικό οριστική παρατατικού 

ζ) β΄ ενικό ευκτική ενεστώτα 

η) α΄ πληθυντικό υποτακτική αορίστου 

θ) απαρέμφατο αορίστου 

ι) γ΄ ενικό προστακτική παρακειμένου   

 

 

2. Να σχηματίσετε τον παρατατικό και τον αόριστο των παρακάτω ρημάτων:  

 παρατατικός αόριστος 

λύομαι   
διαπράττομαι   
ὁπλίζομαι   
παρασκευάζομαι   
πείθομαι   

 

 

3. Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού: 

ἀγωνίζεσθε  ……………………….. 

ἐδιδάσκετο……………………….. 

ἐπράξασθε ……………………….. 

τέθυται  ……………………….. 

ἐτετόξευσθε  ……………………….. 
 

 

4. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους: 

Ενεστώτας  θύεται  
Παρατατικός    
Μέλλοντας    
Αόριστος   ἐπαύσω 

Παρακείμενος   
Υπερσυντέλικος    
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5. Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές των παρακάτω ρημάτων σε όλους 
τους χρόνους: 

Απαρέμφατα 

 ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος 

τοξεύομαι     
ἀγορεύομαι     

 

Μετοχές 

 ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος 

παιδεύομαι     
θύομαι     
 

 

6. Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους τύπους: 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

προστάττει/ -η    

  ἀλλάξαισθε  

 
 

7. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

                               β΄ ενικό υποτακτική ενεστώτα: ……………………….. 

α) ἀγγέλλομαι        α΄ ενικό ευκτική ενεστώτα: ……………………….. 

 

                                 γ΄ ενικό υποτακτική αορίστου: ……………………….. 

β) ἀλλάττομαι         β΄ πληθυντικό ευκτική αορίστου: ……………………….. 

 

                                γ΄ πληθυντικό οριστική παρατατικού: ……………………….. 

γ) αἴσθανομαι        β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα: ……………………….. 

 

                                γ΄ ενικό οριστική αορίστου:  ………………………..   

δ) ἀπολύομαι         α΄ πληθυντικό υποτακτική παρακειμένου: ……………………….. 

 

                                β΄ ενικό προστακτική αορίστου: ……………………….. 

ε) στρατεύομαι       β΄ πληθυντικό ευκτική παρακειμένου: ……………………….. 

 
 

8. Να μεταφέρετε τους τύπους της ενεργητικής φωνής στη μέση φωνή στο ίδιο 

πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό: 

α) ἄγεις  …………………………….. 

β) ἦρχε …………………………….. 

γ) πέμψωσιν …………………………….. 

δ) βαλλέτω …………………………….. 

ε) παῦσαι  …………………………….. 

στ) ἐκδίωκε  …………………………….. 

ζ) παίδευε  …………………………….. 

η) πίστευσον  …………………………….. 
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