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1.

Να αντικαταστήσετε τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις
προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό.

φυλάττεις

διώκει

ἐταράξατε

θύσουσι

ἤλλαξαν
Μονάδες 10

2.

Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική: ἤκουσας λούουσι
Μονάδες 13

3.

Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα τοποθετώντας τα ρήματα
στις υπόλοιπες εγκλίσεις του χρόνου στον οποίο βρίσκονται, στο
ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
παύσωνται

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἱδρύσαιο
πραξόμεθα
Βλάπτου
ψεύσησθε
τέτριφθε
κηρύσσετε
Μονάδες 21

4.

Να σχηματίσετε τους τύπους των ρημάτων οι οποίοι ζητούνται
μέσα στην παρένθεση.








παιδεύομαι (γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα)………………
ἐλπίζω (α΄ ενικό οριστικής παρατατικού)……………….
κρύπτω (α’ πληθ. υποτακτικής αορίστου)……………….
λέγω (γ΄ πληθ. ευκτικής ενεστώτα)……………..
διώκομαι (α’ ενικό ευκτικής αορίστου)………………
κηρύσσω (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα)………………
πλήττομαι (β΄ πληθ. προστακτικής αορίστου)………………
Μονάδες 14

5.

Να σχηματίσετε τις πτώσεις των ουσιαστικών που σας ζη τούνται
μέσα στην παρένθεση.













ἡ λύπη (δοτική ενικού)……………….
ἡ θάλασσα (γεν. ενικού)……………
ὁ ἀθλητής (αιτιατ. πληθυντικού)……………
ἡ ὁδός (ονομαστική πληθυντικού)……………….
τὸ δῶρον (δοτική πληθυντικού)………………
ἡ δύναμις (γενική ενικού) ……………….
ὁ γέρων (ονομαστική πληθυντικού) ……………..
ὁ κόραξ (δοτική ενικού) …………….
ἡ πατρίς (αιτιατική πληθυντικού)……………..
ὁ χειμών (δοτική ενικού)………………..
ὁ λιμήν (αιτιατική ενικού) ……………….
τό μῆκος (ονομαστική πληθυντικού)……………….
Μονάδες 24

6.

Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις το ρήμα, το υποκείμενο
και, όπου υπάρχουν, το κατηγορούμεν ο ή το αντικείμενο ή τα αντικείμενα (άμεσο και έμμεσο).
α. Ὁ παῖς λούεται.
β. Ὁ χρησμός σαφής ἐστι.
γ. Οὐ γιγνώσκω τὴν ἀλἠθειαν.
δ. Διηγήσομαι ὑμῖν μῦθον.
ε. Σωκράτης διδάσκει τοὺς νεανίας τὴν ἀρετὴν.
στ. Λακεδαιμόνιοι ἀπέθανον ἐν Θερμοπύλαις.

7.

Μονάδες 6
Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής στις παρακάτω προτάσεις
(επιθετική, κατηγορηματική, επιρρηματική).
α. Μακάριοι εἰσὶ οἱ πιστεύον τες εἰς ἐμέ.
β. Ἀγγέλλω τοὺς Λακεδαιμονίους νενικηκότας.
γ. Οὗτος τοσαῦτα εἰπὼν ἀπῆλθεν.
δ. Ἔρχομαι λέξων τοῦτο.
ε. Ὀ φεύγων πόνους φεύγει τιμάς.
στ. Χαίρω λέγων τὴν ἀλήθειαν.
Μονάδες 12

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

