
Οπζηαζηηθά Β΄ Κιίζεο 

1) Να γξάςεηε ηα παξαθάησ δεπηεξόθιηηα νπζηαζηηθά ζηελ ίδηα 

πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ: 

ηῇ λήζῳ: _________      ηνὺο ἀλζξώπνπο: _________    ηὸ θξίλνλ 

(αηη.): _________  

ηῆο ὁδνῦ: _________      ηνῖο κνιύβδνηο: _________      ὦ ιίζε: 

_________  

ηὸλ πύξγνλ: _________   ηῆο θακήινπ: _________         ὁ ζξῦινο: 

_________  

2) Να αληηζηνηρίζεηε ηα παξαθάησ δεπηεξόθιηηα νπζηαζηηθά ηεο 

πξώηεο ζηήιεο κε ηηο πηώζεηο ηνπο από ηε δεύηεξε ζηήιε:  

α) ηῇ θακίλῳ __       1) Ολνκαζηηθή Πιεζπληηθνύ 

β) ηῆο πιίλζνπ __     2) Γεληθή Πιεζπληηθνύ 

γ) ηνῖο ηίηινηο __      3) Γνηηθή Δληθνύ 

δ) ηῶλ ηάθξσλ __     4) Γεληθἠ Δληθνύ 

ε) αἱ ἄξθηνη __          5) Γνηηθή Πιεζπληηθνύ 

3) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ ρσξίνπ κε ηνπο 

ηύπνπο ησλ δεπηεξόθιηησλ νπζηαζηηθώλ πνπ ζαο δεηνύληαη:  

Πξῶηνλ κὲλ νὖλ ηνὺο παιαηνὺο ___________ (ὁ θίλδπλνο) ηῶλ 

____________ (ὁ πξόγνλνο) δίεηκη, κλήκελ παξὰ ηῆο θήκεο ιαβώλ˙ 

ἄμηνλ γὰξ πᾶζηλ ___________ (ὁ ἄλζξσπνο) θἀθείλσλ κεκλῆζζαη, 

ὑκλνῦληαο κὲλ ἐλ ηαῖο ᾠδαῖο, ιέγνληαο δ' ἐλ ηαῖο ηῶλ ἀγαζῶλ 

κλήκαηο, ηηκῶληαο δ' ἐλ _______ (ὁ θαηξόο, δνη. πιεζ.) ηνῖο 

ηνηνύηνηο, παηδεύνληαο δ' ελ ηνῖο ηῶλ ηεζλεώησλ ___________ (ηὸ 

ἔξγνλ) ηνὺο δῶληαο.  

Ἀκαδόλεο γὰξ Ἄξεσο κὲλ ηὸ παιαηὸλ ἦζαλ ζπγαηέξεο, νἰθνῦζαη 

[δὲ]παξᾶ ηὸλ Θεξκώδνληα ___________ (πνηακόο), κόλαη κὲλ 

ὡπιηζκέλαη ___________ (ὁ ζίδεξνο, δνη. ελ.) ῶλ πεξὶ αὐηάο, 

πξῶηαη δὲ ηῶλ πάλησλ ἐθ' ___________ (ὁ ἵππνο) ἀλαβᾶζαη, νἷο 

ἀλειπίζησο δη' ἀπεηξίαλ ηῶλ ἐλαληίσλ... 
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Οξηζηηθή Ελεζηώηα θαη Μέιινληα Ελεξγεηηθήο Φσλήο 

βαξύηνλσλ ξεκάησλ. 

1) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηνπ εἰκί ηεο Α΄ 

ζηήιεο κε ηα πξόζσπα πνπ ηαηξηάδνπλ από ηε Β΄ ζηήιε.  

1) εἰκί __        α) ὑκεῖο 

2) εἶ __           β) νὗηνη 

3) ἐζηί __       γ) ἡκεῖο 

4) ἐζκέλ __    δ) ἐγώ 

5) ἐζηἐ __       ε) ζύ 

6) εἰζί __       ζη) νὗηνο, αὕηε, ηνῦην 

2)  Να ζρεκαηίζεηε ηνλ Μέιινληα ησλ παξαθάησ ξεκάησλ: 

 

ζύσ → ___________      πέκπσ → ___________       θσιύσ → 

___________    

ἄξρσ → ___________    γξάθσ  → ___________      ιέγσ  → 

___________    

ἀιιάηησ  → ___________    θεξύηησ → ___________    θηλδπλεύσ 

→ ___________    

ζηξαηεύσ  → ___________    θειεύσ → 

___________    ζεξεύσ  → ___________    

3) Να κεηαηξέςεηε ηνπο παξαθάησ ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηνπ 

Ελεζηώηα  ζην ίδην πξόζσπν ηνπ άιινπ αξηζκνύ:  

ζύεηο  → ___________    πέκπεη → ___________    θσιύνκελ → 

___________    

ἄξρνκελ → ___________    γξάθεηε → ___________    ιέγνπζηλ → 

___________    

ἀιιάηηνπζηλ → ___________    θεξύηηεη → 

___________    θηλδπλεύεηο → ___________    

ζηξαηεύνκελ → ___________    θειεύεηε → 

___________    ζεξεύεη → ___________    

 



4) Να κεηαηξέςεηε ηνπο παξαθάησ ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηνπ 

Μέιινληα ζην ίδην πξόζσπν ηνπ άιινπ αξηζκνύ:  

 

βιάςνκελ → ___________   ἁξκόζνπζηλ  → 

___________   ἀγνξεύζεη → ___________    

ηάμεηε → ___________        ηξέςεηο  → 

___________          πνξεύζνκελ  → ___________   

πιέμεη → ___________       πηζηεύζνπζηλ  → 

___________   δεζκεύζεηε  → ___________    

ρνξεύζεηο  → ___________  θξάμνπζηλ → 

___________        ηξέςεηε  → ___________    

 

5) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηεο πξώηεο 

ζηήιεο κε ηα Υπνθείκελα ηνπο από ηε β΄ ζηήιε:  

 

α) ζύζνκελ __              1) ἐγώ 

β) θεξύηηεηε __           2) ζύ 

γ) θνκίδεηο __              3) νὗηνο 

δ) ηξέπεη __                 4) ἡκεῑο 

ε) θηλδπλεύνπζηλ __    5) ὑκεῖο 

ζη) ρνξεύζσ __           6) νὗηνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Να γπάτεηε ηα παπακάηυ ππυηόκλιηα οςζιαζηικά ζηην ίδια 
πηώζη ηος άλλος απιθμού: 
 

ηῷ καλδύᾳ → ___________      ηῶλ ἐξγαηῶλ → 

__________     ηὰο βνεζείαο → __________ 

ηὸλ δεζκώηελ → __________   ηῶλ ἁκηιιῶλ → 

__________     ηῆο λύκθεο → __________ 

ηαῖο θίζζαιρ → __________      ηῶλ ῥηδῶλ → 

__________         ὦ θαζεγεηαί → __________ 

ηοῦ πξνθήηνπ → __________   ηὴλ κειέαλ → 

__________       ηῶλ ζαπξῶλ → __________ 
 
2) Να γξαθνύλ νη πιάγηεο πηώζεηο θαη ησλ δύν αξηζκώλ ησλ 

παξαθάησ νπζηαζηηθώλ 
 

                   Δληθόο Αξηζκόο              Πιεζπληηθόο Αξηζκόο 

                  → __________                   → __________ 

ὁ θνριίαο  → __________                   → __________ 

                 → __________                   → __________ 

 

                    → __________                → __________ 

ἡ ἐπηκέιεηα → __________                 → __________ 

                    → __________                → __________ 

 

                   → __________                → __________ 

ἡ ηξίαηλα    → __________                → __________ 

                   → __________                → __________ 

 

                  → __________                 → __________ 

ἡ ηύρε       → __________                 → __________ 

                  → __________                 → __________ 

 
 

 

 

 



3) Σην παξαθάησ ρσξίν λα εληνπίζεηε ηα πξσηόθιηηα 

νπζηαζηηθά (5), λα ηα αλαγλσξίζεηε γξακκαηηθά θαη λα ηα 

θιίλεηε θαη ζηνπο δύν αξηζκνύο. 

 

Πξόηεξνλ κέλ, ὦ βνπιή, ἐλόκηδνλ ἐμεῖλαη ηῷ βνπινκέλῳ, ἡζπρίαλ 

ἄγνληη, κήηε δίθαο ἔρεηλ κήηε πξάγκαηα・λπλὶ δὲ νὕησο 

ἀπξνζδνθήησο αἰηίαηο θαὶ πνλεξνῖο ζπθνθάληαηο πεξηπέπησθα, 

ὥζηε' εἴ πσο νἷνλ ηε, δνθεῖ κνη δεῖλ θαὶ ηνὺο κὴ γεγνλόηαο ἤδε 

δεδηέλαη πεξὶ ηῶλ κειιόλησλ ἔζεζζαη・ 

Λπζίαο, Πεξὶ ηνῦ Σεθνῦ ἀπνινγία 

 

 

4) Να αληηζηνηρίζεηε ηα νπζηαζηηθά ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηελ 

αληίζηνηρε πηώζε ηνπο ζηε δεύηεξε ζηήιε. Ακέζσο κεηά λα 

εμεηάζεηε εάλ είλαη όια πξσηόθιηηα νπζηαζηηθά ή όρη θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

1) δεκίαο __            α) Αηηηαηηθή Δληθνύ 

2) καρῶλ __            β) Γεληθή Δληθνύ 

3) λαπκαρίαλ __      γ) Αηηηαηηθή Πιεζπληηθνύ 

4) ἁκαξηίαη __         δ) Κιεηηθνύ Πιεζπληηθνύ 

5)  ἵππνπ __             ε) Γεληθή Πιεζπληηθνύ 

 

Απάληεζε: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Να ανηιζηοισίζεηε ηοςρ πημαηικούρ ηύποςρ ηος εἰκί ηεο Α΄ 

ζηήιεο κε ηα πξόζσπα πνπ ηαηξηάδνπλ από ηε Β΄ ζηήιε.  
 

1) ἦλ __           α) ὑκεῖρ 

2) ἦζζα __       β) νὗηνι 

3) ἦλ __           γ) ἡκεῖρ 

4) ἦκελ __       δ) ἐγώ 

5) ἦηε __         ε) ζύ 

6) ἦζαλ __    ζη) οὗηνο, αὕηε, ηνῦηο 
 
2) Να ζσημαηίζεηε βήμα βήμα  ηον Παπαηαηικό και ηον 
Αόπιζηο ηυν παπακάηυ πημάηυν:  
 
                     ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ    ΑΟΡΙΣΟ                 ΠΑΡΑΣ
ΑΣΙΚΟ     ΑΟΡΙΣΟ 
          θύυ → __________     __________      πέμπυ → 
__________     __________    

      κυλύυ → __________     _________         ἄξρσ → 

__________    __________ 
      γπάθυ → ___________    _________         λέγυ → 
__________    __________ 

   ἀιιάηησ → __________    __________    θεξύηησ → 
__________    __________ 
κινδςνεύυ → __________     __________ ζηπαηεύυ → 
__________    __________ 
     κελεύυ → ___________    _________     θηπεύυ → 
__________    __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Να μεηαηπέτεηε ηοςρ παπακάηυ πημαηικούρ ηύποςρ  ζηο 
ίδιο ππόζυπο ηος Παπαηαηικού και ηος Αοπίζηος:  
 
                       ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ    ΑΟΡΙΣΟ                        Π
ΑΡΑΣΑΣΙΚΟ     ΑΟΡΙΣΟ 
            θύειρ → ___________     __________         πέμτει → 
___________        __________ 

κυλύζομεν → ___________     __________        ἄξρνκελ → 

___________       ___________ 
καηαγπάθεηε → ___________     __________     λέγοςζιν 
→ ___________       ___________ 

ἀλλάηηοςζιν → ___________    __________       κηπύηηει → 
___________       ___________ 
 κινδςνεύειρ → ___________    __________ ζηπαηεύομεν 
→ ___________       __________ 
     κελεύεηε →  ___________     _________       θηπεύζει → 
___________       ___________ 

   βλάτομεν → ___________     _________    ἁξκόζνπζηλ → 

___________       ___________ 

    ἀγνξεύζεη → ___________    _________     πξνηάμεηε → 
____________      ___________ 
  ποπεύζομεν → ___________     _________         πλέξει → 
___________       ___________ 
πιζηεύζοςζιν → ___________    _________  δεζμεύζεηε 
→ ___________       ___________ 
     σοπεύζειρ → ___________       ________   θπάξοςζιν → 
___________       ___________ 
     εκηπέτεηε → ___________       ___________ 
5) Να ανηιζηοισίζεηε ηοςρ πημαηικούρ ηύποςρ ηηρ ππώηηρ 
ζηήληρ με ηα Υποκείμενα ηοςρ από ηη β΄ ζηήλη:  

α) ἐζύζακελ __              1) ἐγώ 

β) ἐθεξύηηεηε __           2) ζύ 

γ) εκόμίζαρ __               3) οὗηνρ 

δ) ἔηξεςε __                  4) ἡκεῑρ 

ε) ἐθηλδύλεπνλ __          5) ὑκεῖρ 

ζη) ἐρόξεπζα  __           6) νὗηνι 
6) Να επιλέξεηε ηέζζεπα πήμαηα από ηην άζκηζη 3 και να ηα 
κλίνεηε ζηον Ενεζηώηα, ηον Παπαηαηικό, ηον Μέλλονηα και ηον 
Αόπιζηο. 



 


