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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  

 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΩΗ 

 

1) Να γράυεηε ηα ρήμαηα ζε όλες ηις εγκλίζεις ηοσ αορίζηοσ β´ διαηηρώνηας ηο 

πρόζφπο και ηον αριθμό: 

 

οριζηική 

ενεζηώηα 

οριζηική 

αορίζηοσ β´  

σποηακηική 

αορίζηοσ β´  

εσκηική 

αορίζηοσ β´  

προζηακηική 

αορίζηοσ β´  

ἄγεηο     

αἱξεῖο     

ἁκαξηάλεηε     

ἀπνζλῄζθνπζη     

βάιιεηο     

ἔξρεη/ῃ     

εὑξίζθνκελ     

ἔρεηο     

ιακβάλεηο     

ιαλζάλνκελ     

ιέγεηο     

ιείπεη     

ὁξηε     

πάζρσ     

πίπηνπζη     

ηξέρεη     

ηπγράλεηε     

θέξεηο     

θεύγνκελ     

γίγλεηαη     

ἀθηθλνῦληαη     

 Αόριζηος β´ ελεξγεηηθήο θαη κέζεο θσλήο 
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2) Να μεηαθέρεηε ηα ρήμαηα ηφν πιο κάηφ προηάζεφν από ηον παραηαηικό 

ζηον αόριζηο β´ : 

 

α.  θιέπηεο ἔθεπγελ (…………………………………….) 

β. Λίζνπο ἔβαιινλ νἱ ζηξαηηῶηαη (………………………………..) 

γ. Οἱ μέλνη κηζζόλ ἐιάκβαλνλ (…………………………………) 

δ. Ἔπαζρνλ δεηλά (……………………………………….) 

ε. Σαξδαλάπαινο ὁ βαζηιεὺο πνιιὰ θαθὰ ἔιεγελ ηνῖο ἀλζξώπνηο (……………………) 

ζη.  ιπκπηνλίθεο κεγίζησλ ηηκῶλ ἐηύγραλε (……………………………….) 

δ. Ἀγακέκλσλ ὁ βαζηιεὺο ηὴλ ζπγαηέξα ἐπὶ ζπζίᾳ ἦγελ (……………………………..) 

ε.  βαζηιεὺο αὐηὸο ἐλ κάρῃ ἀπέζλῃζθε (……………………………….) 

ζ. Πνιύθεκνο ὁ θύθισς ἔιεγε ηῷ παηξί: Εὕξηζθνλ ἐλ ηῷ ζπειαίῳ ἄλδξαο πνιινὺο 

ἐπηβνπιεύνληαο ηνῖο πνηκλίνηο (……………………………… / ....................................) 

η. Μάλζαλε, ὦ παῖ, ὅηη ἀγλώκσλ εἶ (………………………………………) 

 

3) Να γράυεηε ηο β᾽ ενικό και γ´ πληθσνηικό πρόζφπο ηης προζηακηικής ηοσ 

αορίζηοσ β´ ηφν ρημάηφν: 

 

 β´ ενικό γ´ πληθσνηικό 

εἶδνλ   

θαηεἶδνλ   

ἔιαβνλ   

παξέιαβνλ   

εὗξνλ   

ζπλεῦξνλ   

ἦιζνλ   

παξιζνλ   

εἶπνλ   

πξνεἶπνλ   

ἐγελόκελ   

θαηεγηγλόκελ   

ἐβαιόκελ   

ἀπεβαιόκελ   

ἠγαγόκελ   

εἰζεγαγόκελ   
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4) Να γράυεηε ηα απαρέμθαηα και ηις μεηοτές ηοσ αορίζηοσ β´ ζηην 

ονομαζηική ενικού και ζηα ηρία γένη: 

 

 απαρέμθαηο μεηοτές 

ἦιζνλ   

ἤγαγνλ   

εἷινλ    

ἐγελόκελ   

ἐιαβόκελ   

ἀπέζαλνλ   

εἶπνλ   

εὑξόκελ   

 

 

5) Από ηα ρήμαηα ηης πιο πάνφ άζκηζης να γράυεηε ηη δοηική ενικού και 

πληθσνηικού ηφν μεηοτών αορίζηοσ β´ και ζηο αρζενικό και θηλσκό γένος: 

 

δοηική ενικού δοηική πληθσνηικού 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6) Να ζσμπληρώζεηε ηα γνφμικά με ηοσς καηάλληλοσς ρημαηικούς ηύποσς: 

ιαβέ, ἐμακαξηεῖλ, ἤγαγελ, ἔηπρε, κεηαβαιεῖλ, πεζνύζεο 

 

α. Ἡ γιῶζζα πνιινὺο εἰο ὄιεζξνλ ………………………………. . 

β. Μνιὼλ …………………………… . 

γ. Φύζηλ πνλεξὰλ ……………………………. νὐ ῥᾴδηνλ ἐζηί (= δελ είλαη εύθνιν). 

δ. Δξπὸο ……………………………… πο ἀλὴξ μπιεύεηαη. 

ε. Δὶο …………………………….. νὐθ ἀλδξὸο ζνθνῦ. 

ζη. Μαθάξηνο, ὅζηηο ………………………….. γελλαίνπ θίινπ. 


