
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.Να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι βαθμοί των επιθέτων, διατηρώντας 

το γένος, τον αριθμό και την πτώση τους :  

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

πιθανοῦ 

 
    

  

 
 βελτίονος   

  

ἱκανούς 
    

  

 
   ἄρισται 

  

δίκαιον 
    

  

εὐδαίμονι 
    

 
      

κακίοσι 
 

  
  

 
 μεγίστους 

  

  
χείρονες/χείρους   



  

  
  καλλίσταις 

σώφρονος 
 

 
 

ἐπικίνδυνοι 
  

 
 

 

 

2. Να συμπληρωθεί με  ο ή ω ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων 

λαμβάνοντας  υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:  

σοφ_τερος  

 ἀνιαρ_τερος  

νε_τερος  

δικαι_τερος  

κεν…τερος 

χρησιμ _τερος  

πτωχ_ τερος 

 ἡσυχ_ τερος  

ξηρ_ τερος 

 ἀκινδυν_ τερος 

 δυνατ_ τερος  

βασιλικ_ τερος  

 

 

 

 

 



3. Να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι βαθμοί των επιρρημάτων:  

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

  μᾶλλον  

  σαφέστατα 

 πολύ   

 δικαιότερον  

εὖ   

  κάλλιστα 

ὀλίγον   

 πλέον  

κακῶς   

  χαλεπώτατα 

 

 

4. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας στις υπόλοιπες εγκλίσεις, 

διατηρώντας τη φωνή, το πρόσωπο και το χρόνο των βαρύτονων ρημάτων 

και να γραφτούν οι ονοματικοί τους τύποι:  

 

Οριστική Υποτακτ. Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή 

κωλύεις      

καταδιώκεται      

ἐταράξατε      

θύσουσι      

ἤλλαξαν      

διαγράφεσθε      

ἐβλάψαμεν      

κεχορεύκαμεν      

πεπολιτεύμεθα      

εἶ      

λέξεσθε      

πέπραχας      

 



 

 

5. Να σχηματιστούν οι τύποι που ζητούνται:  

 

 ἀλλάττω: β΄ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

 παύω: α΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

 καταγράφω: β΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής 

 πέμπω: γ΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

 ἀποκρύπτω: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου μέσης φωνής 

 ἐλπίζω : γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

 ἐκλείπω: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

 συμπράττω: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

 ῥίπτω : γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής 

 συνταράσσω: γ΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου μέσης φωνής  

 συγγράφω: β΄ ενικό υποτακτικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

 βλάπτω: γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

 ἁθροίζω: β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

 αἰσθάνομαι: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής  

 καταδιώκω: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

 κομίζω: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

 παρακωλύω: α ΄πληθυντικό οριστικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

 ἁλιεύω : β΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

 βουλεύω: απαρέμφατο αορίστου ενεργητικής φωνής 

 παιδεύω: β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής 

 

 

                                                                                                     Φιλόλογος : Φύκιρη Ελένη  


