
 

 
Μαριάννα Τσιολπίδου-Φιλόλογος, www.arxaia-latinika.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Α΄ τάξη συνηρημένων  

 

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική 

τιμᾷς    

 πειρῶσιν   

  ζῷμεν  

   κτῶ 

χρῶνται    

 

 

β) Να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή των παραπάνω ρημάτων στον ίδιο χρόνο: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού: 

ενεστώτας παρατατικός 

πειρᾶται  

τελευτῷεν  

ὁρᾷς  

χρῆται  

τιμώμεθα  

θεῶμαι  

πεινῆτε  

 

 

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

τιμῶ: β΄ ενικό, Ευκτική, ενεστώτα………………………. 

ὁρῶ: β΄ ενικό, προστακτική, ενεστώτα Μέση φωνή………………………. 

ἀγαπῶ: γ΄ πληθυντικό, Υποτακτική, ενεστώτα………………………. 

δρῶ: απαρέμφατο Ενεστώτα Μέση φωνή………………………. 

δηλιῶ: β΄ ενικό, Οριστική, ενεστώτα………………………. 

αἰτιῶμαι: γ΄ ενικό, οριστική, παρατατικού ………………………. 

χρῶμαι: β΄ πληθυντικό, Προστακτική, ενεστώτα ………………………. 

ζῶ: α΄ πληθυντικό, ευκτική ενεστώτα ………………………. 
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Μαριάννα Τσιολπίδου-Φιλόλογος, www.arxaia-latinika.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Β΄ τάξη συνηρημένων  

 

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική 

ποιοῖ    

  ἀσκοῖμεν  

   πλείτω 

 δέησθε   

  ποιοῖσθε  

ὁμολογοῦνται    

 

 

β) Να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή των παραπάνω ρημάτων στον ίδιο χρόνο: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού: 

 

ενεστώτας παρατατικός 

ποιεῖ (σύ)  

ἐνθυμοῦμαι  

ἀμελοῖτε  

ἐπιμελεῖσθε  

πνέω  

ῥέομεν  

πλεῖς  

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

αἰνῶ: β΄ ενικό, Ευκτική, ενεστώτα………………………. 

δέω: γ΄ ενικό, Οριστική, παρατατικού………………………. 

ἐπιμελοῦμαι: γ΄ πληθυντικό, Ευκτική, ενεστώτα………………………. 

ἐπιχειρῶ: απαρέμφατο Ενεστώτα………………………. 

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

αἱροῦμαι: β΄ πληθυντικό, προστακτική, ενεστώτα………………………. 

ἀρκῶ: β΄ πληθυντικό, ευκτική, ενεστώτα ………………………. 

ὑπισχνοῦμαι: γ΄ ενικό, οριστική ενεστώτα………………………. 
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Μαριάννα Τσιολπίδου-Φιλόλογος, www.arxaia-latinika.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Γ΄ τάξη συνηρημένων  

 

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική 

   δήλου 

 δηλῶσθε   

  πληροῖτο  

ἐλευθεροῦσιν    

ῥιγῶσιν    

 δῃοῖς   

 

 

β) Να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή των παραπάνω ρημάτων στον ίδιο χρόνο: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να μεταφέρετε τους τύπους  στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού: 

ενεστώτας παρατατικός 

ἀξιοῖς   

πληροῦμαι  

δηλοῖτε  

ἐλευθεροῦνται  

ὁμοιοῦτε  

ῥιγῷεν  

δουλοῖ (β΄ ενικό)  

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

δηλῶ: β΄ πληθυντικό, Ευκτική, ενεστώτα………………………. 

ὀρθῶ: β΄ ενικό, Οριστική, παρατατικού ………………………. 

πληροῦμαι: γ΄ πληθυντικό, Ευκτική, ενεστώτα………………………. 

δῃῶ: απαρέμφατο Ενεστώτα………………………. 

ῥιγῶ: β΄ ενικό, Οριστική, παρατατικού………………………. 

ἐλευθερῶ: μετοχή παρακειμένου, αρσενικό, δοτική πληθυντικού………………………. 

ἀξιοῦμαι: β΄ πληθυντικό, Προστακτική, ενεστώτα ………………………. 

ζημιοῦμαι: β΄ πληθυντικό, υποτακτική, ενεστώτα ………………………. 
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