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1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. 

Ενικός 

αριθμός 

Πληθυντικός 

αριθμός 

Ενικός 

αριθμός 

Πληθυντικός 

αριθμός 

τιμωρίαν   ναυτικο ις 

μαντειον   αποικοι 

ο ικιστήν   ο ικισταις 

Κορινθί ω   ιερ ων 

παρασκευ η   αποικίαι 

διδαχης   δίκας 

χρόνον   πλουσιωτάτοις 

ωφελίας   ικέται (κλ.πληθ.) 

 

 

2. Να κατατάξετε τα ουσιαστικά στις παρακάτω στήλες σύμφωνα με 

την κλίση στην οποία ανήκουν: κόλπον, εθνος, ο ικιστής, 

μητροπόλεως, ετη, βαρβάρων, πόλει, θάλασσαν, πολέμου, πρέσβεις, 

ικέται, νόμον. 

Α΄κλίση Β΄κλίση Γ΄κλίση 

   

   

   

   

   

 

 

3. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να δικαιολογήσετε σύντομα 

την απάντησή σας: 

κηποις       γενναιος    της αληθειας 

γλωσσαις   δαιμων    ω οδοι    

αμφοτερων    βουλευσον   αγαθων   

η σφαιρα   ω προφητα   τω κριτ η 

 

 

4. Να γράψετε τα άλλα δύο γένη των παρακάτω επιθέτων. Να 

κλίνεται τα επίθετα με το αστεράκι και στα τρία γένη και στους δύο 

αριθμούς: 

 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ενδοξος*   

ιερός   

τίμιος   

ισχυρός   

ανδρειος   
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δεξιός   

βίαιος*   

πένθιμος    

ἀθάνατος   

 

5. Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον άλλο αριθμό: 

ωσιν  ησθα  

ειη  ημεν  

εστω  εσονται  

 

 

6. Να κλίνετε το ρήμα «σύνειμι» στην οριστική ενεστώτα, 

προστακτική ενεστώτα και την οριστική παρατατικού. 

 

 

7. Οι οριστικές να γίνουν υποτακτικές και το αντίθετο: 

εστρατευκώς ω   παύησθε  

πιστεύσωμεν  τεθεραπευμένοι 

ωμεν 

 

μεμηνύκασι  επαιδεύσω  

 ηρηκε   λαμβάνησθε  

αγωμεν  θεραπεύσωνται  

μετέχουσι  ηλλάξω  

 

 

8. Οι υποτακτικές να γίνουν ευκτικές και οι ευκτικές οριστικές: 

λέγης  γενησοίμεθα  

βεβληκυ ια η  βούλησθε  

κελεύσωμεν  επεύχοιτο  

εθέλοιμι  φειδοίμεθα  

λελυκότες ωμεν  φυτεύσαισθε  

θύσοιεν  πεπορευμένη 

ειης 
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9. Οι οριστικές να γίνουν προστακτικές και οι προστακτικές 

ευκτικές: 

ελυσεν  πορευσάσθων  

πράττετε (οριστ.)  εθύσω  

αγε  τεθεραπεύσθων  

κέλευσον  παιδεύου  

γύμναζε  γέγραφθε  

ελαύνεις  πεπολίτευσαι  

 

 

10. Να γράψετε το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου:  

επίστευσαν  ηγάπημαι   

εζήτηκα  γίγνει   

αγήοχας  βεβούληται  

ζητήσουσι  τέθυσαι   

 

 

11. Να γράψετε τις μετοχές του ίδιου χρόνου και στα τρία γένη στην 

ονομαστική ενικού: 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο  

γράφουσι    

θύσωμεν    

κατεσκευακέναι    

πεπαυμένον  ειη    

ιδρύσασθαι    

αναπαύσοιο    

κατεσκευάσαντο    

 



ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

 

 

 
12.  Να μάθετε άριστα τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων που έχετε 

διδαχθεί, τη σημασία και τα ομόρριζά τους. 

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: τον επόμενο αρχικό χρόνο από 

αυτόν που σας δίνεται, τον ενεστώτα, τη σημασία και να γράψετε από δύο 

παράγωγα, απλά ή σύνθετα στη νέα ελληνική. 

 

ΡΗΜΑ ΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ἤγγειλα ἤγγελκα άγγέλλω αναγγέλλω  

 

Æσθανόμην     

 

ἁλώσομαι     

 

ἁμαρτήσομαι     

 

ἀφικόμην     

 

ἔβαινον     

 

βέβληκα     

 

ἐγίγνωσκον     

 

έγενόμην     

 

δείσομαι     

 

ἔδειξα     
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13.  Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό πρόσωπο 

αορίστου β΄ και να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή (και στα τρία 

γένη) των παρακάτω ρημάτων: ἄγομαι, εὑρίσκω, αἱρῶ, πείθομαι, 

ἀπολείπω. Να κλίνετε τη μετοχή του τελευταίου ρήματος και στα τρία 

γένη και στους δύο αριθμούς. 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

    

    

    

    

    

 

Απαρέμφατα: 

 

 

Μετοχές: 

 

 

 

14.  Να κλίνετε τις παρακάτω αντωνυμίες και στους δύο αριθμούς 

και στο πρόσωπο/γένος που σας δίνεται και να γράψετε το είδος 

της αντωνυμίας:  αὕτη, σύ, σφᾶς, ὅ, τί, ἐμαυτοῦ. 

 

 

 

15. Να βρείτε τα υποκείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων (ρήματα, 

απαρέμφατα, μετοχές) και το είδος των κατηγορουμένων (απλό, 

επιρρηματικό, προληπτικό, γενική κατηγορηματική). Να μεταφράσετε τις 

προτάσεις: 
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16. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις 

(είδος, εισαγωγή, εκφορά, χρήση) και να τις μεταφράσετε: 

α. Παράδοτε ημ ιν τά οπλα, ως ο υκ αν λάβοιτε βοήθειαν

β. Δερκυλίδας ελεγε τ ω Μειδία ως ο υδενός των δικαίων ατυχήσοι. 

γ.  Εν ταις μάχαις δ ηλον γίγνεται οτι τό γε αποθανειν ο υκ αν τις εκφύγοι. 

δ. Οι δ’ ακούσαντες ελυπήθησαν, οτι τοιο υτον ανδρα ηγνόησαν. 

 

 

 

17. Ε, ΟΧΙ, ΦΤΑΝΕΙ!  ΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΥΡΙΑ; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


