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Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ 

 

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών. 

ὁ κοχλίας: 

ὁ νικητής: 

ὁ παιδοτρίβης: 

ἡ ἀλήθεια: 

ἡ γλῶσσα: 

ἡ μοῦσα: 

ἡ κάμηλος: 

ἡ νῆσος: 

ἡ ὁδός: 

ὁ παιδαγωγός: 

ὁ οἶνος: 

τό δῶρον: 

τό μυστήριον: 

 

2) Να γράψετε την ίδια πτώση των ουσιαστικών στον άλλο αριθμό:  

 

τήν μέλλισσαν-> 

 τῷ προδότῃ-> 

 (ὦ) δεσμῶται-> 

τῶν ποιητῶν-> 

τῷ ἀνθρώπῳ-> 

τῇ ἀμπέλῳ-> 

τάς τριόδους-> 

τήν ψυχήν-> 

ταῖς γλώσσαις-> 
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3) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση. 

 

 

4) Να κάνετε σύνταξη στις προτάσεις. 

- Δίκαιόν ἐστιν τοῖς Ἕλλησι μὴ δουλεύειν τοῖς βαρβάροις. 

- Πρέπει τοῖς ἀνδράσιν εἶναι θαρραλέους. 

- Δεῖ ἡμῖν θαυμάζειν τὴν Ὁμήρου ποίησιν. 

- Σωκράτης ἔλεγε τὴν ἀρετὴν εἶναι διδακτήν. 

- Χαλεπόν ἐστιν ἡμῖν εἰκάζειν τὰ μέλλοντα. 

- Ἐδόκει αὐτοῖς οὐκ ἀσφαλεῖς εἶναι. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ

Σ 

πράττει      

φυλάττετε      

     κεχορευμένοι ἦσαν  

  ἀλλάξεται    

    δεδίωχας  

παιδεύουσι      

  ἀγοράσουσι    

ὀνομάζει      

ἐκστρατεύομαι      

 ἐκέλευον     

  γραψόμεθα    

παύεσθε      

      

βλάπτει/ῃ      

   ἐρρίψαντο   

    τεθύκαμεν  

πείθονται      
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- Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσιν. 

- Ἀναγκαίως ἔχει τοὺς πολίτας ἀθροίσασθαι εἰς τὴν ἀγοράν. 

Καιρός ἐστι βουλεύσασθαι περὶ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων. 

- Τοῖς νέοις ἀγαθόν ἐστι τὸ σιγᾶν. 

- Χρὴ τὸν Σωκράτην πιεῖν τὸ κώνιον. 

- Λέγεται τὸν Φίλιππον τελευτῆσαι. 

- Τεθρύληται ὅτι Ἀλέξανδρος ἀπέθανε. 

- Οὐ συμφέρει τοῖς Ἕλλησι πολεμεῖν ἀλλήλοις. 

 

 

 

** ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

 

1) Να συμπληρώσετε τα κενά. 

 

 Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα) 

 Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ). 

 Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ). 

 Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα). 

 Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς). 

 Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ). 

 Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή). 

 Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).  

 Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων). 

 Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις). 

 Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης). 

 Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ 

γύψ); 

 Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ 

Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ). 

 Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ). 
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 Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ). 

 Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ). 

 Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ - τὸ 

γράμμα). 

 Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης). 

 

2)Να μεταφέρετε στο ίδιο πρόσωπο, στον άλλο αριθμό. 

 Πράττῃς-> 

 Παιδεύωμεν-> 

 Γράφῃ-> 

 Φυτεύητε-> 

 Νομίσητε-> 

 Διατάξωσι-> 

 Μανθάνητε-> 

 Διάγωσι-> 

 Πείθῃς-> 

 Βλάπτωμεν->  

 

 

3)Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική 

μέσης φωνής. 

 

- Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.). 

 

- Ἐὰν __________ ἡ πόλις, οἱ πολῖται εὐτυχοῦσιν (αὐξομαι, ενεστ.). 

 

- Παρασκευάζομαι, ἵνα __________ τοὺς φίλους (δέχομαι, αόρ.). 

 

- Ἐὰν ὁ ἄρχων τῷ λόγῳ __________, καλῶς διοικεῖ (πείθομαι, ενεστ.). 

 

- __________ (α΄ πληθ.) τοῖς θεοῖς, ἵνα καλῶς βαίνῃ ἡ ἐκστρατεία (θύομαι, 

αόρ.). 

 

- __________ (α΄ πληθ.) ἀγαθοὶ πολῖται εἶναι, ὦ συμπολῖται (βούλομαι, 

ενεστ.). 
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- Ὁ διδάσκαλος εὐτυχὴς ἐστι, ἐὰν οἱ μαθηταὶ ὀρθῶς __________ 

(ἀποκρίνομαι, ενεστ.). 

 

- Ὁ ὀκνηρὸς προφάσεις εὑρίσκει, ἵνα __________ τὰ δέοντα ποιῆσαι 

(ἀναβάλλομαι, ενεστ.). 

 

- __________ (α΄ πληθ.) τοὺς πολεμίους, ὦ συμπολῖται (ἀμύνομαι, ενεστ.). 

 

- Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα __________ τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, 

ενεστ.). 

 

- Οἱ ἀκοντισταὶ βάλλουσι τοῖς ἀκοντίοις, ἵνα __________ τοὺς πολεμίους 

(τρέπομαι, ενεστ.). 

 

4) Να συντάξετε τις παρακάτω προτάσεις προσέχοντας την απρόσωπη σύνταξη. 

 

 Προσήκει τοῖς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τῷ ἄρχοντι. 

 Τοῖς φαύλοις ἐνδέχεται τὰ τυχόντα ποιεῖν.  

 Ἄξιόν ἐστιν ἡμῖν ἐπαινέσαι τὴν ἀρετὴν τῶν προγόνων.  

 Καλόν ἐστι τοῖς εὐδαίμοσι τοὺς τάλανας οἰκτίρειν. 

 Οὐ χρὴ τῶν διδασκαλικῶν λόγων ἀμελεῖν.  

 Ἀνάγκη ἐστὶν ἡμῖν τὰς πύλας φυλάττειν. 

 Χρὴ τοὺς εὐγενεῖς γενναίως φέρειν τὰς συμφοράς. 

 Χαλεπόν ἐστιν ἑαυτὸν γνῶναι. 

 Δῆλόν ἐστι τὴν οἰκοδομίαν κατὰ σπουδὴν γενέσθαι. 

 Φόβος ἐστὶ τοῖς γονεῦσι μὴ στερηθῶσι τῶν οἰκειοτάτων γηροτρόφων. 

 Δῆλόν ἐστιν ὡς ἑκάτεροι διετέθησαν. 

 Ἀναγκαῖόν ἐστι πείθεσθαι τοῖς νόμοις. 

 

5) Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται. 

 

ὁ ἀσεβής ἄνθρωπος (γεν.εν, δοτ.πληθ.)-> 

τό εὐγενές ἄτομον (κλητ.εν, γεν.πληθ.)-> 

ὁ εὐδαίμων βασιλεύς (δοτ. εν, δοτ.πληθ.)-> 

ὁ σώφρων ῥήτωρ (αιτ.εν, δοτ.πληθ.)-> 

τό ἐπιμελές τετράδιον (γεν.εν, αιτ.πληθ.)-> 

ἡ συνήθης ὥρα (δοτ.εν, γεν.πληθ.)-> 
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6) Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται. 

 

πιστεύω: ευκτική εν, γ' πληθυντικό -> 

διαπράττω: ευκτική αορ, α' πληθυντικό -> 

βλάπτω: ευκτική αορ, β’ενικό -> 

πείθω: ευκτική μέλλ, γ' πληθυντικό -> 

κομίζω: ευκτική μέλλ, α' ενικό -> 

φονεύω: ευκτική εν, γ' ενικό -> 

πλέκω: ευκτική αορ, β’ενικό -> 

στρατεύω: ευκτική μέλλ, α’πληθυντικό -> 

ῥάπτω: ευκτική αορ, β’πληθυντικό -> 

θύω: ευκτική αορ, γ’πληθυντικό -> 

δικάζω: ευκτική μέλλ, α’ενικό -> 

κηρύττω: ευκτική αορ, γ’πληθυντικό->  

 

7) Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών και να δηλώσετε αν είναι συνημμένες ή 

απόλυτες. 

 

 Οἱ φεύγοντες ἐκ Ἀθήνας ἐπορεύοντο εἰς Σπάρτην. 

 Λακεδαιμόνιοι ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν Θηβαίους. 

 Βασιλεύς τούς στρατηγούς πεφονευκώς τάς σπονδάς ἔλυσεν. 

 Χαίρομαι τῷ παιδί ἐκπαιδεύων. 

 Λύσανδρος τά ὑπάρχοντα χρήματα Κύρῳ ἀπέδωκεν. 

 Ὀρών δε ταῦτα ὁ Θρασύβουλος, ἐβοήθα. 

 Ἤδομαι Κλέαρχε ἀκούων τούς λόγους σου. 

 Δερκυλίδας ἄρξων ἀφίκετο ἐπί τό στράτευμα. 

 Πέμπων δε πρέσβεις ὁ Παυσανίας πρός Πειραιά ἐκέλευεν ἀπιέναι ἐπί τά 

ἐαυτῶν. 

 Ἀλλά μην αὑτῶν τῶν νόμων ἀκούσαντες οὐ γνώσεσθε. 

 Οἱ Θηβαίοι ἰέναι ἐκέλευον ὠς ἐσομένης τῆς εἰρήνης. 

 Οἱ Ἀθηναίοι εἰς Ἰωνίαν ὕστερον ὠς οὐχ ἰκανής οὕσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίαν 

ἐξέπεμψαν. 
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8) Να συμπληρώσετε τον πίνακα. 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή 

φυλάττει (ῃ)      

διώκει      

ἐταράξασθε       

κομίσουσι      

ὠνομάσαντο      

ἐβλάψαμεν      

εἶ      

διαγράφονται      

πέπραχας      

λέγει      

κεκηρυγμένοι 

ἦσαν 

     

      πεφυτεύκαμεν      

 




