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1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων:
ὡρμίσαντο, παρεσκευάζοντο, ἀγγέλλεται, παρετάξαντο.
Μονάδες 10
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στα κάτωθι: βούλησθε, ἐσήμανεν,
ἐγένοντο, ἐπλει.
Μονάδες 10
3. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους:
ὁρμῶμαι: απαρέμφατο Ενεστώτα
__________________________________
ἀπαγγέλλομαι: β΄ ενικό Παρατατικού____________________________
γίγνομαι: α΄πληθ/κό οριστικής Αορίστου________________________
ἐκπέμπομαι: γ΄ ενικό οριστικής
Μέλλοντα__________________________
στρατεύομαι: γ’ πληθ/κό οριστ. Παρακειμένου:
__________________________
ψηφίζομαι: α΄ πληθ/κό ευκτ. Μελλ.__________________________
Μονάδες 12

•
•
•
•
•
•

4. α. Να γράψετε την κλητική και τη δοτική ενικού και πληθυντικού των
ουσιαστικών: ὁπλίτης, πρεσβευτής, λιμήν, στάδιον.
β. Να σχηματιστούν οι πλάγιες πτώσεις των συνεκφορών: ἀρμοστήν
Λάκωνα, τῶν μακρῶν τειχῶν.
Μονάδες 10
5. Να γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τις αντωνυμίες:
•

ἐμοῦ

_______________

•

αὓτη

__________________

•

τοῦτο _________________

•

σοι

__________________
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•

ὑμῶν

_________________
Μονάδες 8

6. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τις λέξεις στον κατάλληλο τύπο:
•

Ἐν ταῖς ______________ Ἀθήναις αἱ μέν τῶν ἰδιωτῶν οἰκίαι
____________ και ______________ , οἱ δε δημόσιοι οἶκοι
_______________τε και ἦσαν. (ἀρχαῖος, μικρός, ταπεινός, ὑψηλός, καλός)

•

Οἱ τῶν γεωργῶν πόνοι πολλάκις _______________εἰσίν, ἐπειδή
______________ζῶα τους καρπούς διαφθείρει. (μάταιος, βλαβερός).

•

Ἒλεγον την πόλιν _____________καί _____________ εἶναι. (πλούσιος,
ἒνδοξος).
Μονάδες 10

7. Να μετατρέψεις τις φράσεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα:
•

Ὁ θεατής ἐν τῷ γυμνασίῳ τόν νικητήν θαυμάζει.
___________________________________________________________

•

Ἡ θύελλα ἐν τῇ θαλάττη φόβον τῷ ἀνθρώπῳ φέρει.
___________________________________________________________
Μονάδες 5

8. Να γραφθούν τα παραθετικά των επιθέτων: χαλεπός, πολύς.
Μονάδες 5
9. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους:
• λαμβάνω: απαρ. Μέλλοντα __________________________________
• παρασκευάζω: α΄ πληθ/κό ευκτικής Αορίστου
______________________________
• συλλέγω: β΄ πληθ/κό Παρατατικού____________________________
• ἐκστρατεύω: γ΄πληθ. ορ. Αορ.________________________
• ἐκπέμπω: γ΄ εν. οριστικής Παρατικού__________________________
• ἐπιτρέπω: β΄ εν. προστ. Αορ. ________________________
• ψηφίζω: α΄ πληθ/κό ευκτικής Μελλοντα__________________________
Μονάδες 10
10. α. ὁρῶν : Να κλιθούν η προστακτική Ενεστώτα και η οριστική
Παρατατικού.
β. ἐξαπατωμένους: Να κλιθούν η οριστική Ενεστώτα και η Ευκτική
Ενεστώτα.
Μονάδες 20
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