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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  

 

 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΩΗ 

 

1) σμπληρώζηε ηα κενά ηων παρακάηω προηάζεων με ηον καηάλληλο ηύπο ηης 

αναθορικής ανηωνσμίας ὅς - ἥ - ὅ, από ασηούς ποσ βρίζκονηαι ζηο πλαίζιο:  

 

    νὕο          ὅο     νἷο               αἵ        ἅ            ἥλ      νἵ         ὅ          ὧλ 

 

 

α. Ἐθ ηῶλ θόξσλ ............. θέξνπζηλ νἱ πεξίνηθνη, ηέηαθηαη (= έρεη θαζνξηζηεί) κέξνο ηὸ 

κὲλ πξὸο ηνὺο ζενὺο, ηὸ δὲ ηνῖο ζπζζηηίνηο. 

β. Οὐδὲλ γὰξ ςεύδεηαη .............. ὑπέζρεην.  

γ. Ἄλδξαο δ' ἐπέζηεζαλ ............. ἐδόθνπλ ἐπηηεδεηόηαηνη εἶλαη.  

δ. Ὁξῶ γὰξ ἡκῖλ ἀληηπάινπο πξνζηόληεο ............. ἡκεῖο νὐ δπλεζόκεζα κάρεζζαη.  

ε. Ἕηεξαη δέ γέ εἰζη ηῶλ ηερλῶλ ............. δηὰ ιόγνπ πᾶλ πεξαίλνπζηλ.  

ζη. Σὺ δὲ ηαῦηα πάληα ἔρεηο .............. νἱ ἄιινη νὐθ ἔρνπζηλ.  

δ. ............. ἀγαπᾷ Κύξηνο παηδεύεη.  

ε. Οὗηνη ἔρνπζηλ ἐλ ηαῖο ςπραῖο ............. ηόηε λίθελ ἐθηήζαλην.  

ζ. Ἔπεκςελ πξὸο ηὸλ Κῦξνλ εἰπὼλ ............ ἦλ.  

η. Τί ἐζηηλ ............. ἐπαγγέιιεηαί ηε θαὶ δηδάζθεη; 

 

2) σμπληρώζηε ηα κενά ηων παρακάηω προηάζεων με ηον καηάλληλο ηύπο ηης 

ανηωνσμίας ὅζηις ή ὅζπερ:  

 

α.Καὶ ηνῖο ζεζκνῖο ηνῖο ἱδξπκέλνηο πείζνκαη θαὶ ............... (ὅζηηο) ἄλ ἄιινπο ηὸ πιῆζνο 

ἱδξύζεηαη ὁκνθξόλσο.  

β. Δήισζνλ πξὸο ἐκὲ πξὸο .............. (ὅζηηο) ρξῄδεηο θνκηζζῆλαη.  

 

γ. Ἐγθσκηάδεηο ηὴλ ηέρλελ αὐηνῦ, ............. (ὅζηηο, ζει.) δέ ἐζηηλ νὐθ ἀπεθξίλσ.  

δ. Εἰπὲ θαὶ Μελεμέλῳ ............ (ὅζπεξ, νπδ. πιεζ.)θαὶ ἐκνὶ ιέγεηο.  

 Αναθορικές αλησλπκίεο ὅς - ἥ - ὅ, ὅζπερ - ἥπερ - ὅπερ  

θαη ὅζηις - ἥηις - ὅ,ηι 
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ε. Τέηαξηνλ ............. (ὅζπεξ, νπδ.) κέγηζηνλ, ηνὺο κὴ δηαθζεηξνκέλνπο ὑπὸ ηῶλ 

εὐπξαγηῶλ (= ηεο επδαηκνλίαο) θεκὶ θξνλίκνπο εἶλαη. 

 

 

3) Να ζσμπληρωθούν ηα κενά ζηις προηάζεις με ηον καηάλληλο ηύπο ηης 

ανηωνσμίας:  

 

α. Σὺ κὴ ζαύκαδε ἐθ’ _________ (ὅ, δνη. πιεζ.) ιέγνκελ.  

β. Ἐληαῦζα ἦλ θῆπνο πιήξεο ἀγξίσλ ζεξίσλ _________ (ὅ, νλνκ. πιεζ.) ἐθεῖλνο 

ἐζήξεπελ ἐθ’ ἵππνπ.  

γ. Μέκλεζν ηῆο εὐεξγεζίαο _________ (ἥ, γελ. ελ.) ζὺ ἔηπρεο 

δ. Οὐ ηηκῶκελ _________ (ὅζηηο, αηη. ελ.) ὑβξίδεη ηὴλ παηξίδα.   

ε. Φνβνῦ ηνὺο ζενὺο _________ (ὅζπεξ, νλνκ. πιεζ.) ηηκσξνῦζη ηνὺο ἀδίθνπο.  

ζη. Κύξηνο ἀγαπᾷ _________ (ὅο, αηη. ελ.) παηδεύεη.   

δ. Ἦιζνλ ἐθ ηῆο πόιεσο πξέζβεηο _________ (ὅζηηο, νλνκ. πιεζ.) ἔιεγνλ ηαῦηα.  

 

 

4) Να μεηαθερθούν οι προηάζεις ζηον άλλο αριθμό: 

 

α. Ὅζηηο ζνθόο ἐζηη δηδαζθέησ ηὸλ λένλ. 

………………………………………………………………………………………………….... 

β. Οὖηνη ἐπηβνπιεύνληαη νἷζηηζηλ εὐηπρεῖο εἰζηλ. 

……………………………………………………………………………………………………. 

γ. Οἵηηλεο κέκθνληαη ἡκῶλ, ἄδηθνί εἰζηλ. 

…………………………………………………………………………………………………..... 

δ. Λέγε ηνῦην ᾧηηλη ηξόπῳ βνύιεη. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

5) Να διαγράψεηε ηον ηύπο ποσ είναι λάθος:  

 

ᾥηηλη - ᾧηηλη    νὕπεξ – νὗπεξ   ὧζπεξ - ὧλπεξ  

αἷζηηζη – αἷηηζη   ὥληηλσλ - ὧληηλσλ  

νὕο – νὗο    ἥλπεξ - ἧλπεξ 

 


