
 

 

Ασκήσεις  

στο Απαρέμφατο και στη Μετοχή Ενεργητικής Φωνής 

 

Α. βουλεύω, διαγράφω (ᾰ), τάττω (ᾰ), πείθω: να σχηματίσετε τα 

απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή. 

 βουλεύω διαγράφω (ᾰ) τάττω (ᾰ) πείθω 

ΕΝΣ. βουλεύειν διαγράφειν τάττειν πείθειν 

ΠΡΤ. __ __ __ __ 

ΜΕΛΛ. βουλεύσειν διαγράψειν τάξειν πείσειν 

ΑΟΡ. βουλεῦσαι διαγράψαι τάξαι πεῖσαι 

ΠΡΚ. βεβουλευκέναι διαγεγραφέναι τεταχέναι πεπεικέναι 

ΥΠΡ. __ __ __ __ 

 

B. παύω, ἀγοράζω (ρᾰ), φυλάττω (ᾰ), βλάπτω (ᾰ): να σχηματίσετε τις 

μετοχές (και στα τρία γένη) όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής. 

 παύω ἀγοράζω (ρᾰ) φυλάττω (ᾰ) βλάπτω (ᾰ) 

ΕΝΣ. παύων  

παύουσα 

παῦον 

ἀγοράζων  

ἀγοράζουσα 

ἀγοράζον 

φυλάττων  

φυλάττουσα 

φυλάττον 

βλάπτων  

βλάπτουσα 

βλάπτον 

ΠΡΤ. _____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

ΜΕΛΛ. παύσων  

παύσουσα 

παῦσον 

ἀγοράσων  

ἀγοράσουσα 

ἀγοράσον 

φυλάξων  

φυλάξουσα 

φυλάξον 

βλάψων  

βλάψουσα 

βλάψον 

ΑΟΡ. παύσας 

παύσασα 

παῦσαν 

ἀγοράσας 

ἀγοράσασα 

ἀγοράσαν 

φυλάξας 

φυλάξασα 

φυλάξαν 

βλάψας 

βλάψασα 

βλάψαν 

ΠΡΚ. πεπαυκώς 

πεπαυκυῑα 

πεπαυκός 

ἠγορακώς 

ἠγορακυῑα 

ἠγορακός 

πεφυλαχώς 

πεφυλαχυῑα 

πεφυλαχός 

βεβλαφώς 

βεβλαφυῑα 

βεβλαφός 

ΥΠΡ.  

______ 

 

 

_____ 

  

 

_____ 

 

 

_____ 

 

 



 

 

Γ. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται σε παρένθεση:  

 

ἀκούω  (απαρέμφατο αορίστου Ε.Φ.)  ἀκοῦσαι 

ὁρίζω (απαρέμφατο παρακειμένου Ε.Φ.)  ὡρικέναι 

ἀποπέμπω (απαρέμφατο μέλλοντα Ε.Φ.)  ἀποπέμψειν 

συλλέγω (απαρέμφατο ενεστώτα Ε.Φ.)  συλλέγειν 

πράττω  (απαρέμφατο μέλλοντα Ε.Φ.)  πράξειν 

διαβαίνω (απαρέμφατο ενεστώτα Ε.Φ.)  διαβαίνειν 

στρατεύω (απαρέμφατο παρακειμένου Ε.Φ.)  ἐστρατευκέναι 

τρίβω (ῑ) (απαρέμφατο αορίστου Ε.Φ.)  τρῖψαι 

ἁρπάζω (απαρέμφατο παρακειμένου Ε.Φ.)  ἡρπακέναι 

ἄγω (απαρέμφατο ενεστώτα Ε.Φ.)  ἄγειν 

ταράττω (μετοχή μέλλοντα Ε.Φ., αρσενικό γένος)  ταράξων 

φονεύω (μετοχή  ενεστώτα Ε.Φ., θηλυκό γένος)  φονεύουσα 

ἀκούω (μετοχή αορίστου Ε.Φ., αρσενικό γένος)  ἀκούσας 

γράφω (μετοχή αορίστου Ε.Φ., θηλυκό γένος)  γράψασα 

ἀλλάττω (μετοχή παρακειμένου Ε.Φ., αρσενικό γένος)  ἠλλαχώς 

κινδυνεύω (μετοχή μέλλοντα Ε.Φ., ουδέτερο γένος)  κινδυνεῦσον 

διώκω (μετοχή αορίστου Ε.Φ., ουδέτερο γένος)  διῶξαν 

σῴζω (μετοχή μέλλοντα Ε.Φ., θηλυκό γένος)  σώσουσα 

θαυμάζω (μετοχή παρακειμένου Ε.Φ., θηλυκό γένος)  τεθαυμακυῖα 

μνημονεύω (μετοχή ενεστώτα  Ε.Φ., ουδέτερο γένος)  μνηονεῦον 

σπουδάζω (μετοχή παρακειμένου Ε.Φ., ουδέτερο γένος)  ἐσπουδακός 

θύω (μετοχή ενεστώτα Ε.Φ., αρσενικό γένος)  θύων 

 

(Ερμηνεία συμβόλων: i. ᾱ, ῑ, ῡ = το δίχρονο είναι μακρό 

ii. ᾰ, ῐ, ῠ = το δίχρονο είναι βραχύ) 

 


