
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ Β’ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
Άςκθςθ1. Να κλίνετε τα ριματα πράττω, τρίβω ς’ όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ Οριςτικισ, 
Τποτακτικισ και Ευκτικισ  ςτθν Ενεργθτικι Φωνι. 
 
    
Άςκθςθ2.Να κλίνετε το ριμα διαπράττομαι ς’ όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ Οριςτικισ ςτθ 
Μζςθ  Φωνι. 
 
Άςκθςθ3. τισ παρακάτω προτάςεισ να βάλετε το ριμα που βρίςκεται ςτθν παρζνκεςθ ςε 
υποτακτικι. (όπου υπάρχει):  
 
α) Ἤν  τοὺσ ἄνδρασ .......................... (φονεύω, αόρ.), μεγίςτθν  δίκθν  δώςετε (=κα 
τιμωρθκείτε ςκλθρά).  
β) Ἐπίτθδζσ ςε οὐκ  ἤγειρον (=δε ςε ξφπνθςα), ἵνα τοῦ ὕπνου .......................... (ἀπολαύω, 
αόρ.).  
γ) Ἐὰν τὰ χρήματα .......................... (δθμεύω, αόρ.), καλῶσ ποιήςετε.  
δ) Ἤν τισ τούτων τι .......................... (παραβαίνω, ενεςτ.), ηθμίαν αυτοῖσ ἐπζθεςαν (=τουσ 
επιβάλλουν ςυνικωσ τιμωρία).  
ε) Ὅταν .......................... (ςπεύδω, πρκ.) τισ αὐτὸσ, χὠ (=καὶ ὁ) θεὸσ ςυνάπτεται (=βοθκάει). 

 

Άςκθςθ4. Να τοποκετιςετε τα επίκετα ςτισ πτώςεισ που ηθτοφνται:  
 
ὁ ἄφρων: δοτ. εν…………………… // δοτ. πλθκ………………………..  
τὸ εὐῶδεσ: γεν. εν…………………… // γεν. πλθκ……………………….  
ὁ ςυνεχισ: κλθτ. εν…………………. // κλθτ. πλθκ……………………..  
τὸ ἀγενζσ: αιτ. εν…………………… //αιτ. πλθκ…………………………  
ὁ φιλαλικθσ: γεν. πλθκ…………….. // δοτ. πλθκ………………………..  
ὁ ἐπιμικθσ: δοτ. εν………………….. // κλθτ. εν……………………….. 

 

Άςκθςθ5. Να ςχθματίςετε τισ πτώςεισ των ουςιαςτικών που ςασ ηθτοφνται μζςα ςε 
παρζνκεςθ.  
ἡ λφπθ (δοτικι ενικοφ)……………….  
ἡ κάλαςςα (γεν. ενικοφ)……………  
ὁ ἀκλθτισ (αιτιατ. πλθκυντικοφ)……………  
ἡ ὁδόσ (ονομαςτικι πλθκυντικοφ)……………….  
τὸ δῶρον (δοτικι πλθκυντικοφ)………………  
ἡ δφναμισ (γενικι ενικοφ) ……………….  
ὁ γζρων (ονομαςτικι πλθκυντικοφ) ……………..  
ὁ κόραξ (δοτικι ενικοφ) …………….  
ἡ πατρίσ (αιτιατικι πλθκυντικοφ)……………..  
ὁ χειμών (δοτικι ενικοφ)………………..  
ὁ λιμιν (αιτιατικι ενικοφ) ……………….  
τό μῆκοσ (ονομαςτικι πλθκυντικοφ)………………. 

Άςκθςθ6. Να εντοπίςετε ςτισ παρακάτω προτάςεισ το ριμα, το υποκείμενο και, όπου 
υπάρχουν, το κατθγοροφμενο ι το αντικείμενο ι τα αντι- κείμενα (άμεςο και ζμμεςο).  
α. Ὁ παῖσ λοφεται.  



β. Ὁ χρθςμόσ ςαφισ ἐςτι.  
γ. Οὐ γιγνώςκω τὴν ἀλἠκειαν.  
δ. Διθγιςομαι  ὑμῖν  μῦκον.  
ε. Σωκράτθσ διδάςκει τοὺσ νεανίασ τὴν ἀρετὴν.  
ςτ. Λακεδαιμόνιοι ἀπζκανον ἐν Θερμοπφλαισ. 

Άςκθςθ7.Να αναγνωρίςετε το είδοσ τθσ μετοχισ ςτισ παρακάτω προτάςεισ (επικετικι, 
κατθγορθματικι, επιρρθματικι).  
 
α. Μακάριοι εἰςὶ οἱ πιςτεφοντεσ εἰσ ἐμζ.  
β. Ἀγγζλλω τοὺσ Λακεδαιμονίουσ νενικθκότασ.  
γ. Οὗτοσ τοςαῦτα εἰπὼν ἀπῆλκεν.  
δ. Ἔρχομαι λζξων τοῦτο.  
ε. Ὀ φεφγων πόνουσ φεφγει τιμάσ.  
ςτ. Χαίρω λζγων τὴν ἀλικειαν.  
η. Ἐλυποῦντο ἡττθκζντεσ.  
θ. Ἦλκεν ἔχων ὀλίγασ ναῦσ. 


