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ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1) Κλίση ουσιαστικών. 

 

ΕΝΙΚΟΣ    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ὁ καλός ἄνθρωπος   οἱ καλοί ἄνθρωποι 

τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου   τῶν καλῶν ἀνθρώπων 

τῷ καλῷ ἀνθρώπῳ   τοῖς καλοῖς ἀνθρώποις 

τόν καλόν ἄνθρωπον   τούς καλούς ἀνθρώπους 

(ὦ) καλέ ἄνθρωπε   (ὦ) καλοί ἄνθρωποι 

ΕΝΙΚΟΣ    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ἡ ὄμορφη νῆσος   αἱ ὄμορφαι νῆσοι 

τῆς ὄμορφης νήσου   τῶν ὄμορφων νήσων 

τῇ ὄμορφῃ νήσῳ   ταῖς ὄμορφαις νήσοις 

τήν ὄμορφην νῆσον   τάς ὄμορφας νήσους 

(ὦ) ὄμορφη νῆσε   (ὦ) ὄμορφαι νῆσοι 

ΕΝΙΚΟΣ    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

τό μικρόν γραφεῖον   τά μικρά γραφεῖα 

τοῦ μικροῦ γραφείου   τῶν μικρῶν γραφεῖων 

τῷ μικρῷ γραφείῳ   τοῖς μικροῖς γραφείοις 

τό μικρόν γραφεῖον   τά μικρά γραφεῖα 

(ὦ) μικρόν γραφεῖον   (ὦ) μικρά γραφεῖα 
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2) Ουσιαστικά. 

• Τῇ καμήλῳ-> ταῖς καμήλοις 

• Τούς πολίτας-> τόν πολίτην 

• Τῶν νεανιῶν-> τοῦ νεανίου 

• (ὦ) ὁδοί-> (ὦ) ὁδέ 

• Ταῖς τράπεζαις-> τῇ τραπέζῃ 

• Τοῖς μανδύαις-> τῷ μανδύᾳ 

• Τόν κῆπον-> τούς κήπους 

• Τῇ ἐλάφῳ-> ταῖς ἐλάφοις 

• Τῶν μελισσῶν-> τῇ μελίσσῃ 

• Τόν στρατηγόν-> τούς στρατηγούς 

• Τόν καθηγητήν-> τούς καθηγητάς 

• (ὦ) στρατιῶται-> (ὦ) στρατιῶτα 

 

 

3) Κλίση ρημάτων. 
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ῥίπτω ἔρριπτον ῥίψω ἔρριψα ἔρριφα ἐρρίφειν 

ῤίπτεις ἔρριπτες ῥίψεις ἔρριψας ἔρριφας ἐρρίφεις 

ῥίπτει ἔρριπτε ῥίψει ἔρριψε ἔρριφε ἐρρίφει 

ῥίπτομεν ἐρρίπτομεν ῥίψομεν ἐρρίψαμεν ἐρρίφαμεν ἐρρίφεμεν 

ῥίπτετε ἐρρίπτετε ῥίψετε ἐρρίψατε ἐρρίφατε ἐρρίφετε 

ῥίπτουσι ἔρριπτον ῥίψουσι ἔρριψαν ἐρρίφασι ἐρρίφεσαν 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

διακηρύττω διεκήρυττον διακηρύξω διεκήρυξα διακεκήρυχα διεκεκηρύχειν 

διακηρύττεις διεκήρυττες διακηρύξεις διεκήρυξας διακεκήρυχας διεκεκηρύχεις 

διακηρύττει διεκήρυττε διακηρύξει διεκήρυξε διακεκήρυχε διεκεκηρύχει 

διακηρύττομεν διεκηρύττομεν διακηρύξομεν διεκηρύξαμεν διακεκηρύχαμεν διεκεκηρύχεμεν 

διακηρύττετε διεκηρύττετε διακηρύξετε διεκηρύξατε διακεκηρύχατε διεκεκηρύχετε 

διακηρύττουσι διεκήρυττον διακηρύξουσι διεκήρυξαν διακεκηρύχασι διεκεκηρύχεσαν 
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ἐκδιώκω ἐξεδίωκον ἐκδιώξω ἐξεδίωξα ἐκδεδίωχα ἐξεδεδιώχειν 

ἐκδιώκεις ἐξεδίωκες ἐκδιώξεις ἐξεδίωξας ἐκδεδίωχας ἐξεδεδιώχεις 

ἐκδιώκει ἐξεδίωκε ἐκδιώξει ἐξεδίωξε ἐκδεδίωχε ἐξεδεδιώχει 

ἐκδιώκομεν ἐξεδιώκομεν ἐκδιώξομεν ἐξεδιώξαμεν ἐκδεδιώχαμεν ἐξεδεδιώχεμεν 

ἐκδιώκετε ἐξεδιώκετε ἐκδιώξετε ἐξεδιώξατε ἐκδεδιώχατε ἐξεδεδιώχετε 

ἐκδιώκουσι ἐξεδίωκον ἐκδιώξουσι ἐξεδίωξαν ἐκδεδιώχασι ἐξεδεδιώχεσαν 
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ἀγοράζω ἠγόραζον ἀγοράσω ἠγόρασα ἠγόρακα ἠγοράκειν 

ἀγοράζεις ἠγόραζες ἀγοράσεις ἠγόρασας ἠγόρακας ἠγοράκεις 

ἀγοράζει ἠγόραζε ἀγοράσει ἠγόρασε ἠγόρακε ἠγοράκει 

ἀγοράζομεν ἠγοράζομεν ἀγοράσομεν ἠγοράσαμεν ἠγοράκαμεν ἠγοράκεμεν 

ἀγοράζετε ἠγοράζετε ἀγοράσετε ἠγοράσατε ἠγοράκατε ἠγοράκετε 

ἀγοράζουσι ἠγόραζον ἀγοράσουσι ἠγόρασαν ἠγοράκασι ἠγοράκεσαν 

 

 

4) Χρονική αντικατάσταση. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙ

ΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑ

Σ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

κελεύεις ἐκέλευες κελεύσεις ἐκέλευσας κεκέλευκας ἐκεκελεύκεις 

πράττουσι ἔπραττον πράξουσι ἔπραξαν πεπράχασι ἐπεπράχεσαν 

ἐκστρατεύετε ἐξεστρατεύετε ἐκστρατεύσετε ἐξεστρατεύσατε ἐκστρατεύκατε ἐξεστρατεύκετε 

ὀνομάζομεν ὠνομάζομεν ὀνομάσομεν ὠνομάσαμεν ὠνομάκαμεν ὠνομάκεμεν 

εἰκάζει ᾔκαζε εἰκάσει ᾔκασε ᾔκακε ᾔκάκει 

διατάττεις διέταττες διατάξεις διέταξας διατέταχας διετετάχεις 

βλάπτει ἔβλαπτε βλάψει ἔβλαψε βέβλαφε ἐβεβλάφει 

διδάσκουσι ἐδίδασκον διδάξουσι ἐδίδαξαν δεδιδάχασι ἐδεδιδάχεσαν 
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