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1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε ρήμα  
  1. τιμῶ :  β’ πληθ. οριστικής ενεστ.   

2. νικῶ: β’ εν. υποτακτικής ενεστ.   

3. ὁρῶ :  γ’ πληθ. ευκτικής ενεστ.   

4. τιμῶ :  γ’ εν. προστακτικής ενεστ.   

5. τιμῶμαι :  γ’ πληθ. οριστικής ενεστ.   

6. νικῶμαι: γ’ εν. υποτακτικής ενεστ.   

7. ὁρῶμαι : β’  πληθ. ευκτικής ενεστ.   

8. τιμῶμαι :  γ’ πληθ. προστακτικής ενεστ.   

9. ποιῶ : γ’ πληθ. οριστικής ενεστ.   

10.ἀδικῶ: γ’ εν. υποτακτικής ενεστ.   

11.αἱρῶ : α’ πληθ. ευκτικής ενεστ.   

12.καλῶ : β’ εν. προστακτικής ενεστ.   

13.ποιοῦμαι : α’ πληθ. οριστικής ενεστ.   

14.καλοῦμαι: β’ πληθ. υποτακτικής ενεστ.   

15.ἀδικοῦμαι : γ’ πληθ. ευκτικής ενεστ.   

16.αἱροῦμαι : β’ πληθ. προστακτικής ενεστ.   

17.κληρῶ : β’ πληθ. οριστικής ενεστ.   

18.πληρῶ: β’ πληθ. υποτακτικής ενεστ.   

19.δηλῶ : γ’ πληθ. ευκτικής ενεστ.   

20.δουλῶ : γ’  εν. προστακτικής ενεστ.   

21.ἐλευθεροῦμαι: γ’ εν. υποτακτικής ενεστ.  

  22.ἀξιοῦμαι : β’  πληθ. ευκτικής ενεστ.   

 22 ΜΟΝΑΔΕΣ  

  

 

 

 

 



 

 

 

2. Να βρείτε τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης στις προτάσεις που 

ακολουθούν και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου 

αριθμού:   
1.  εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς ἂν 

διοικοῖτε καὶ δικαίως καὶ τῇ πόλει συμφερόντως.    

 2.  οἶδα γὰρ καὶ τοὺς πρώτους ἡμῶν εἰς ταύτην τὴν χώραν ἀφικομένους οὐ 

τῷ πλήθει τῶν ἄλλων περιγενομένους, ἀλλὰ τῷ θάρρει.  

3.  Ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι,  καὶ μὴ περιίδωμεν ὑβρισθεῖσαν τὴν 

Λακεδαίμονα καὶ καταφρονηθεῖσαν, μηδὲ ψευσθῆναι ποιήσωμεν τῶν 

ἐλπίδων τοὺς εὔνους ἡμῖν ὄντας.  

4.  Οὐ γὰρ τοῖς ψηφίσμασιν ἀλλὰ τοῖς ἤθεσιν καλῶς οἰκοῦνται αἱ πόλεις.  

5.  Οἱ νέοι οὕτω  ἔφευγον  τὴν ἀγοράν, ὥστ’ εἰ καί ποτε διελθεῖν 

ἀναγκασθεῖεν, μετὰ πολλῆς αἰδοῦς καὶ φειδοῦς ἐφαίνοντο τοῦτο 

ποιοῦντες.  

6.  σκοποῦσι γὰρ οὐ πανταχῇ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ πολλὰ 

παραλογίζονται σφᾶς αὐτούς.  

7.  Τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων 

παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν·  

8.  Βεβαιόταται γὰρ δοκοῦσι φιλίαι εἶναι γονεῦσι πρὸς παῖδας καὶ παισὶ πρὸς 

γονέας καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀδελφοὺς καὶ γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας.  

 9.  Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων ἐν τῷ 

πεδίῳ  περὶ μέσας νύκτας·   

10.  Εἰ γάρ σύ πρὸς τοὺς γονέας ἀχάριστος εἶ, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σε 

ποιήσας χάριν ἀπολήψεσθαι.   

11.  Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν Σωκράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεούς,  

ποίῳ ποτ’ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ;   

12.  Τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἁμαρτημάτων ἃ συμβαίνει περὶ τοὺς πλοῦς, ὅταν μὲν 

τῶν ναυτῶν τις ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν  

12 ΜΟΝΑΔΕΣ  

3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται:   
1. ἥρωσι : δοτική ενικού   

  2. βασιλέως: αιτιατική πληθ.   

  3. ἴσχύος :  αιτιατική ενικού   

  4. δηλώσεων: δοτική ενικού   

  5. γονεῖ : ίδιο τύπο στον πληθυντικό  

  6. ἄστυ: αιτιατική πληθυντικού  

  7. στάχεσι : αιτιατική ενικού  

  8. γενέσεως: αιτ. ενικού  

9. Έρετριεῦ: ονομαστική πληθ.    

10.κράτησις: δοτική ενικού   

  11.μῦς: αιτιατική πληθυντικού    

12.ἡρώων : γενική ενικού  

12 ΜΟΝΑΔΕΣ  



 

 

 

4. Να γραφεί η πτώση που ζητείται σε όλα τα γένη των επιθέτων 

που είναι σε παρένθεση:    
  Δοτική ενικού (πᾶς, ἄκων, ἄπολις, ἄφρων, πλήρης)                  

  

  Αιτιατική ενικού (ἑκών, ἄπελπις, μνήμων, τετράπους, δυσμενής)                  

  

Γενική πληθυντικού (πᾶς, ἄκων, τάλας, εὐδαίμων, εὐήθης)      

 

  Δοτική πληθυντικού (ἑκών, δίπους, ἄρρην, ἀκρατής, σώφρων)   

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

5.  Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των 

επιθέτων:  
1.  Τὰ τῶν φίλων………(ἅπας) κοινά.  

2.  Οἱ τοῦ Δημοσθένους λόγοι……… (χαρίεις) εἰσιν.  

3.  Τοὺς ποιητὰς οὐκ……… (ἄκων) ἀναγιγνώσκομεν.  

4.  Ἡ πενία τοῖς……… (πένης) οὐκ αἰσχύνην φέρει.  

5.  Δικαίοις ἄρχουσι……… (ἑκὼν) οἱ ἄνθρωποι πείθονται.  

6.  Οἱ……… (ἀκρατὴς) γίγνονται προδόται τῆς ἰδίας ὑγείας.  

7.  Φύλαττε τὸ μὲν σῶμα……… (ὑγιὴς), τὴν δὲ ψυχὴν……… (εὐσεβὴς).  

8.  Οἱ θεοὶ τοῖς……… (εὐσεβὴς) εἰσίν……… (εὐμενὴς), τοῖς δ'  ……… (ἀσεβὴς) 

φοβεροί.  

9.  Περικλῆς ἦν γένους ……… (εὐκλεὴς).  

10.  Ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος ἐπίστευε πολλάκις τοῖς ……… (ἄφρων) ῥήτορσι.  

11.  Εὑρήσεις τοὺς μὲν ……… (ἄφρων) πολλούς, τοὺς δὲ ……… (ἐλεήμων)  

σπανίους.  

12.  Ὡς ……… (χαρίεις) ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ.  

13.  Τοὺς ……… (ὑπέρφρων) νεανίας  ὁ χρόνος ποιήσει ……… (σώφρων).  

14.  Πολλάκις οἱ πλούσιοι θυμὸν οὐκ ……… (ἐλεήμων) οὐκ ἔχουσι.  

15.  Λέγουσιν τινὲς τὰς λευκὰς ὄρνιθας τῶν ……… (μέλας) ἡδίους εἶναι 

μᾶλλον.  

16.  Τὸ γενόμενον ……… (ἀσφαλὴς),  τὸ μέλλον ……… (ἀσαφὴς).  

17.   …… (εὐδαίμων) ἐστὶν ὁ τὸ μὲν σῶμα ……… (ὑγιὴς),  τὴν δὲ ψυχὴν  

εὐπαίδευτος.  

18.  Κοινὸς ………  (πᾶς) ὁ θάνατος.  

19.  Ἀρχή ἥμισυ τοῦ ………  (πᾶς).  

20.  Λέγων τ'  ……… (ἀληθὴς) οὐ σφάλλει ποτέ.  

21.  ……… (ἄφρων) ἀνθρώποις ἡ  γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας.  

22.  Οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ……… (ψευδής) λόγοι.  

23.  Οἱ Σπαρτιᾶται ………  (εὐδαίμων) ἑαυτοὺς ἐλογίζοντο.  

24.  Τῷ ………  (εὐγενής) παιδὶ τιμὴ προσήκει.  

25.  Τοῖς  ……… (ἐπιμελὴς) ἀνθρώποις ……… (πᾶς) δοῦλα γίγνεται.  



 

 

 

26.  Ἐπαίνου ……… (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) ἄξιος ἦν ὁ υἱός.  

27.  Συμφοραὶ ……… (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) τῇ πόλει ἐπέπεσον.  

28.  Οἱ ποιμένες τρέφουσι ……… (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) κύνας.  

29.  Ἐν τοῖς βαθέσιν ὕδασίν εἰσιν ……… (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) ἰχθύες.  

30.  Βασίλειον τὸν ……… (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) ἱκετεύσωμεν.  

31.  Τὸ μὲν ναυτικὸν ……… (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) δαπάναις 

ἐκπονηθέν.  

32.  Πρὸς τὰς ναῦς τὰς ἐν τῷ ……… (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) λιμένι 

ἐναυμάχουν.  

33.  Ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, πλήρη ἰχθύων ……… (ὁ μέγας, ἡ 

μεγάλη, τὸ μέγα) καὶ ………  (ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον).  

34.  Τις ὑπείληφεν τὸ εἶναι ……… (ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον) τοὺς νόμους.  

 

34 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

6.  Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι στην ενεργητική φωνή και μέση 

φωνή των παρακάτω ρημάτων : 

ἀγγέλω,  

ἄγω,  

αἱρῶ (έω-ῶ) 

ἀκούω 

ἀμαρτάνω 

βαίνω  

βάλλω 

γιγνώσκω 

γίγνομαι  

δύναμαι 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


