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ΝΑΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΑΚΗΕΩΝ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ) 

 

 
 

 Ασκήσεις υντακτικού στην δομή πρότασης : ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι 

προσδιορισμοί, αλλά και επιρρηματικοί προσδιορισμοί των πλαγίων πτώσεων. 

 Ασκήσεις υντακτικού στην δομή περιόδου  : δευτερεύουσες προτάσεις 

(ονοματικές, επιρρηματικές, αναφορικές και υποθετικές προτάσεις). 

 Ασκήσεις υντακτικού σε μετατροπές : αναφορική έλξη, ανάλυση μετοχών, 

σύμπτυξη προτάσεων, ρηματικά επίθετα, πλάγιος λόγος σε ευθύ λόγο και ευθύς 

λόγος σε πλάγιο.  

 Ασκήσεις Γραμματικής στα ουσιαστικά. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στα επίθετα. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στα παραθετικά. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στις αντωνυμίες. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στα βαρύτονα ρήματα σε –ω. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στα συνηρημένα ρήματα. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στον αόριστο Β΄. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στους παθητικούς χρόνους (Α΄ + Β΄). 

 Ασκήσεις Γραμματικής στα αφωνόληκτα ρήματα. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στα ρήματα εις –μι και στα ανώμαλα ρήματα. 

 Ασκήσεις Γραμματικής στους αρχικούς χρόνους.  
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΑΚΗΕΩΝ 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ (ΜΕ 

ΣΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΝΑΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 

 

Υιλόλογος-Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης-Εισηγητής εμιναρίων 

για τα Αρχαία Ελληνικά στο Λύκειο-

υγγραφέας βοηθημάτων 
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Επιμέλεια + Διόρθωση :  

 

Ειρήνη Απέργη



 

                                         Νάτσης Δημήτρης                                                                   

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΑΚΗΕΩΝ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟΤ 6 

Ασκήσεις στους ομοιόπτωτους + ετερόπτωτους προσδιορισμούς 6 

Ασκήσεις στις πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι και επιρρηματικοί 

προσδιορισμοί 

8 

 

Ασκήσεις επί των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων 11 

Ασκήσεις επί των δευτερευουσών επιρρηματικών προτάσεων 13 

Ασκήσεις επί των υποθετικών λόγων 17 

Ασκήσεις επί των δευτερευουσών αναφορικών προτάσεων 19 

Ασκήσεις επί της αναφορικής έλξης 21 

Ασκήσεις επί της ανάλυσης μετοχών 23 

Ασκήσεις επί της σύμπτυξης προτάσεων 25 

Ασκήσεις επί της ανάλυσης ρηματικών επιθέτων 27 

Ασκήσεις στην τροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο 28 

Ασκήσεις στην τροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ 33 

 

 

 

 

 

Β. ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΑΚΗΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 35 

Ασκήσεις σε όλα τα ουσιαστικά  35 

Ασκήσεις σε όλα επίθετα 41 

Ασκήσεις στις αντωνυμίες     46 

Ασκήσεις στα παραθετικά (επιθέτων + επιρρημάτων) 48 

Ασκήσεις στα βαρύτονα ρήματα σε -ω  52 

Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα 56 

Ασκήσεις στον Αόριστο Β΄ των βαρύτονων ρημάτων σε –ω   61 

Ασκήσεις στους Παθητικούς χρόνους (Α΄+Β΄)  64 

Ασκήσεις στα συμφωνόληκτα ρήματα (αφωνόληκτα,  

ενρινόληκτα, υγρόληκτα) 

 

71 

Ασκήσεις στα εις –μι και στα ανώμαλα ρήματα 75 

Ασκήσεις επί των αρχικών χρόνων 79 



 

                                         Νάτσης Δημήτρης                                                                   

 

Α. 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΩΝ 

 

1. τις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε τους 

ομοιόπτωτους προσδιορισμούς και τους ετερόπτωτους 

προσδιορισμούς : 

 

 Σόλων ὁ νομοθέτης καὶ ποιητὴς εἰς Αἴγυπτον ἔπλευσε καὶ 

πολλὰς ἄλλας χώρας περιηγήσατο. 

 Ὁ δειλὸς ἀνὴρ προδότης ἐστὶ τῆς πατρίδος. 

 Τὸν ἐν Μαραθῶνι νικητήν, τὸν Μιλτιάδην, χρήμασιν οἱ 

Ἀθηναῖοι ἐζημίωσαν. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΑΚΗΕΩΝ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟΤ 

Ομοιόπτωτοι 

 

-ὁ νομοθέτης καὶ ποιητής στο Σόλων. 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

 

 

 

Ετερόπτωτοι 

 

-τῆς πατρίδος στο προδότης. 

 

…………………………………................. 

……………………………………………. 
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…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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2. Να αναγνωριστούν οι παρακάτω επιρρηματικές προτάσεις 

(φύση, θέση) : 

 

 οἱ δὲ Βυζάντιοι, ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον, 

φεύγουσιν. 

 γύμναζε σαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δυνῃ καὶ τοὺς 

ἀκουσίους ὑπομένειν. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 ἐπὶ τούτῳ δὲ ὑπανίσταμαι τῆς ἀρχῆς, ἐφ' ᾧτε ὑπ' οὐδενὸς 

ὑμῶν ἄρξομαι. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 ἐάν τις ἀναιδῶς τόν ἥλιον ἐγχειρῇ θεᾶσθαι, τήν ὄψιν 

ἀφαιρεῖται. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Επιρρηματικές Προτάσεις 
 Υύση-Είδος Θέση-Ρόλος 

 
ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον. 

Χρονική πρόταση 

(σύγχρονο). 

Επίρρημα χρόνου στην 

κύρια. 

……………………….................................. 

…………………………………………. 

…………………….. 

……………………. 

……………………… 

…………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΜΠΣΤΞΗ 

ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

 

1. Να αναλύσετε τις υπογραμμισμένες μετοχές στις 

ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις : 

 

 

-Περικλῆς ὁρῶν  τοὺς Ἀθηναίους χαλεπαίνοντας ξύλλογον 

ἐποίησε. 

- Πέμπουσι πρέσβεις βουλόμενοι προκαταλαβεῖν τὸ μέλλον. 

- Τὸν Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον, ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

-Καίπερ εἰρήνης οὔσης  ἀνάστατοι γεγενήμεθα ὑπὸ Θηβαίων. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Ανάλυση μετοχών σε Προτάσεις Είδος 

ὅτε ἑώρα. Χρονική μετοχή, σύγχρονο. 

……………………….. ………………………….. 

………………………… ………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΛΑΓΙΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

1. Ο ευθύς λόγος στα παρακάτω παραδείγματα να τραπεί σε 

πλάγιο, εξαρτώμενος από τους ρηματικούς τύπους 

(εξάρτησης) που δίνονται :  

 

 Κῦρος τέθνηκεν. 

Λέγουσιν… 

Λέγουσιν…. 

Γιγνώσκουσιν…. 

 

 πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν μένειν ἐπιθυμοῦσι. 

Ὁ Ἀγησίλαος ἑώρα…. 

Ὁ Ἀγησίλαος ἑώρα…. 

Ὁ Ἀγησίλαος ἑώρα…. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 τίνα ἂν γνώμην περὶ ἐμοῦ εἴχετε, εἰ μὴ ἐτριηράρχησα;  

Ἡδέως ἂν ὑμῶν πυθοίμην…. 

 

 πέμπωμέν τινας ἢ  πάντες ἴωμεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον;  

Κλέαρχος ἐβουλεύετο…. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Ευθύς > Πλάγιος λόγος 

Λέγουσιν ὅτι Κῦρος τέθνηκε.  

Λέγουσιν Κῦρον τεθνηκέναι.  

Γιγνώσκουσιν Κῦρον τεθνηκότα.    

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Β. 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ ΚΛΙΕΩΝ ΣΩΝ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ 

 

1. Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις. 

                        

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΙΚΗ ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ ΚΛΗΣΙΚΗ 

τὰ τείχη     

ἡ ἤπειρος     

ἡ νὺξ     

…….     

………     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΑΚΗΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 
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……………..     

…………….     

ἡ θάλασσα     

αἱ ποιότητες     

τὸ ἔαρ     

 

 

 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΙΚΗ ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ ΚΛΗΣΙΚΗ 

τὰ τείχη τῶν τειχῶν τοῖς τείχεσι(ν) τὰ τείχη ὦ τείχη 

……….. …………….. …………. ……………. ………….. 

……….. …………….. ………….. …………… …………….. 

     

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΩΝ 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Από τα Επίθετα που σάς δίνονται να γράψετε τα αντίστοιχα 

Επιρρήματα σε όλους τους βαθμούς Παραθέσεως. 

 

 

 ΘΕΣΙΚΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

σοφὸς    

……..    

……….    

    

    

    

    

    

    

    

    

……    

……..    

ξηρὸς    

 …..   

   …….. 

    

   ώκιστα 

 ὀψὲ   

  πορρωτέρω  

  ………  

 ……..  ……… 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

 ΘΕΣΙΚΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

σοφὸς σοφῶς σοφώτερον σοφώτατα 

……… ………… ……………… …………….. 

………….. ………….. ………………. ………….. 

 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΒΑΡΤΣΟΝΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ Ε –Ω 

 
1. Οι Τποτακτικές να γίνουν Ευκτικές, οι Ευκτικές να γίνουν 

Οριστικές και οι Οριστικές να γίνουν Προστακτικές. 

 

 ΟΡΙΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

πορεύωνται    

ἄγοιεν    

πέμπῃ (β΄εν.)    

………..    

…………    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

………….    

………….    

ἀπείργωσιν    

ἐστράτευκας    
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

  ΟΡΙΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

πορεύωνται  πορεύοιντο  

…….. ………. ……………. ………………. 

…………. …………… ……………….. …………………… 

 

   

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ΑΚΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΡΦΙΚΩΝ ΦΡΟΝΩΝ 

 

1. Οι Ενεστώτες να γίνουν Αόριστοι και οι Αόριστοι 

Παρακείμενοι. 

 

 ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ 

στέλλοντες   

ἐπύθετο   

ὀφλισκάνειν   

………   

……….   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

………….   

…………..   

ἔφθη   

φθείρομεν   

φῦναι   

χρῆται   

ἐπρίατο   
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…………..   

   

   

………….   

συλλέξαντες   

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

 ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ 

στέλλοντες στείλαντες  

ἐπύθετο  πέπυσται 

…………. ……………. ………………. 

………… …………….. ……………… 

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 


