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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  

 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΩΗ 

 

1) Να γράυετε τα ρήκατα στο α´ πρόσφπο τες ορηστηθής τφλ τρόλφλ ποσ 

δετούλταη: 

 

ορηστηθή 

ελεστώτα 

ορηστηθή παζετηθού  

κέιιολτα α´  

ορηστηθή παζετηθού 

αορίστοσ α´  

βνπιεύνκαη   

ζεξαπεύνκαη   

ιύνκαη   

θσιύνκαη   

παηδεύνκαη   

πηζηεύνκαη   

πνξεύνκαη   

θνλεύνκαη   

θπηεύνκαη   

ῥίπηνκαη   

πξάηηνκαη   

πείζνκαη   

δηώθνκαη   

θεξύηηνκαη   

θαιύπηνκαη   

ηξίβνκαη   

ἀζξνίδνκαη   

ςεύδνκαη   

θξίλνκαη   

ζῴδνκαη   

θειεύνκαη   

 Παζετηθός κέιιολτας α´ θαη β´  

 Παζετηθός αόρηστος α´ θαη β´ 
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2) Να γράυετε τα ρήκατα στο α´ πρόσφπο τες ορηστηθής τφλ τρόλφλ ποσ 

δετούλταη: 

 

 

ορηστηθή 

ελεστώτα 

ορηστηθή παζετηθού  

κέιιολτα β´  

ορηστηθή παζετηθού 

αορίστοσ β´  

ἀιιάηηνκαη   

βιάπηνκαη   

γξάθνκαη   

θόπηνκαη   

πιήηηνκαη   

θαίλνκαη   

ηξέπνκαη   

θζείξνκαη   

ζπιιέγνκαη   

ηξέθνκαη   

θξύπηνκαη   

 

 

3) Να γίλεη εγθιητηθή αλτηθατάστασε τφλ ρεκάτφλ στο τρόλο ποσ βρίσθολταη: 

 

 

ορηστηθή σποταθτηθή εσθτηθή προσταθτηθή 

ἐιύζεο    

  ζσζεῖηε  

 θνπζηλ   

   κλεζζήησ 

ἐβιάβεο    

 ηξαπῆηε   

   θπηεπζέλησλ 

  θζαξείε  

ἠιιάγεκελ    

 ἐξσηεζῇο   

   ἀζξνίζζεηε 

 θξηζ   

  πξαρζεῖελ  
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4) Να γράυετε τα απαρέκυατα θαη της κετοτές τφλ ρεκάτφλ στο τρόλο ποσ 

βρίσθολταη: 

 

 απαρέκυατο κετοτές 

ἐπιήγελ   

ἐθσιύζελ   

ἐθάλελ    

θνπήζνκαη   

ζσζήζνκαη   

 

 

5) Να σσκπιερώσετε τα θελά κε τολ θατάιιειο τύπο τφλ ρεκάτφλ στελ 

παρέλζεσε: 

 

α. ………………….. (ἐκλήζζελ, πξνζη.) κνπ, Κύξηε, ὅηαλ ἔιζεηο ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ζνπ. 

β. Ἀξίσλ ὁ θηζαξῳδὸο ὑπὸ δειθῖλόο πνηε ……………………………. (ἐζώζελ, νξηζη.) 

γ. Ἡ ρηὼλ ……………………. (ηαθήζνκαη, νξηζη.) 

δ. …………………………….. (ἐθνιιήζελ, επθη.) ἡ γιζζα ηῶ ιάξπγγη, ἐὰλ κή ζνπ 

κλεζζ (= αλ ζε μεράζσ).  

ε. Παῖο ινπόκελνο ἐλ πνηακῶ ἐθηλδύλεπζε …………………… (ἐπλίγελ, απαξ.) 

ζη. Ἐληεύζελ νἱ Ἕιιελεο …………………….…. (ἐπνξεύζελ, νξηζη.) ζηαζκνὺο ηξεῖο. 

δ. Δῆινο ἡ λῆζνο ιέγεηαη …………………………….. (ἐζείζζελ, απαξ.) 

ε. Οἱ καζεηαὶ ……………………… (ἐθειέπζζελ, κηρ.) ηαῦηα ἐπνίεζαλ. 

ζ. Οἱ Ἀζελαῖνη ἐςεθίζαλην Ἁξκόδηνλ θαὶ Ἀξηζηνγείηνλα …………………………… 

(ἀλαγξαθήζνκαη, απαξ.) εὐεξγέηαο ηῆο πόιεσο 

η. Ἐὰλ ἐκνὶ ……………………… (ἐπείζζελ, ππνη.), ὦ Ἡξάθιεηο, βίνλ ἥδηζηνλ 

παξαζθεπάζσ. 

ηα. Ἐάλ ηηο ηὴλ πόιηλ βιάπηῃ θαὶ ἐλ δηθαζηεξίῳ …………………………… 

(θαηεγλώζζελ, ππνη.), κὴ ………………………….. (ἐηάθελ, πξνζη.) ἐλ ηῇ Ἀηηηθῇ γῇ. 

ηβ. Ἐὰλ κὴ ἐλ ηάρεη ………………. (ἐηάθελ, ππνη.) ἡ ρηώλ, …………………………….. 

(δηαθζαξήζνκαη) ὁ ζῖηνο. 

ηγ. Ἄιινπο βιάπησλ κάιηζη´ ἂλ ………………………….. (ἐβιάβελ, επθη.) αὐηόο. 

ηδ. Ῥσκύινο ὁ βαζηιεὺο ὑπὸ ιπθαίλεο ………………………….. (ἐηξάθελ, απαξ.) 

ιέγεηαη. 

 

 


