
 

 

Ασκήσεις στην Υποτακτική 

όλων των χρόνων Ενεργητικής Φωνής 

 

Α. Να κλίνετε την υποτακτική ενεστώτα Ε.Φ. των ρημάτων παύω, 

βλάπτω, τάττω. 

 

παύω βλάπτω τάττω 

παύω βλάπτω τάττω 

παύῃς βλάπτῃς τάττῃς 

παύῃ βλάπτῃ τάττῃ 

παύωμεν βλάπτωμεν τάττωμεν 

παύητε βλάπτητε τάττητε 

παύωσι(ν) βλάπτωσι(ν) τάττωσι(ν) 

 

Β.  Να κλίνετε την υποτακτική αορίστου Ε.Φ. των ρημάτων κρούω, 

κόπτω, διώκω, ψεύδω. 

κρούω κόπτω διώκω ψεύδω 

κρούσω κόψω διώξω ψεύσω 

κρούσῃς κόψῃς διώξῃς ψεύσῃς 

κρούσῃ κόψῃ διώξῃ ψεύσῃ 

κρούσωμεν κόψωμεν διώξωμεν ψεύσωμεν 

κρούσητε κόψητε διώξητε ψεύσητε 

κρούσωσι(ν) κόψωσι(ν) διώξωσι(ν) ψεύσωσι(ν) 

 



 

 

Γ.  Να κλίνετε την υποτακτική παρακειμένου Ε.Φ. (μονολεκτικούς και 

περιφραστικούς τύπους) των ρημάτων θύω, βλάπτω, φυλάττω, 

ἀθροίζω. 

θύω 

μονολεκτικά 

θύω 

περιφραστικά 

βλάπτω 

μονολεκτικά 

βλάπτω 

περιφραστικά 

τεθύκω τεθυκώς, -υῖα, -ός  ὦ βεβλάφω βεβλαφώς, -υῖα, -ός  ὦ 

τεθύκῃς τεθυκώς, -υῖα, -ός ᾖς βεβλάφῃς βεβλαφώς, -υῖα, -ός ᾖς 

τεθύκῃ τεθυκώς, -υῖα, -ός ᾖ βεβλάφῃ βεβλαφώς, -υῖα, -ός ᾖ 

τεθύκωμεν τεθυκότες, -υῖαι, -ότα ὦμεν βεβλάφωμεν βεβλαφότες, -υῖαι, -ότα ὦμεν 

τεθύκητε τεθυκότες, -υῖαι, -ότα ἦτε βεβλάφητε βεβλαφότες, -υῖαι, -ότα ἦτε 

τεθύκωσι(ν) τεθυκότες, -υῖαι, -ότα ὦσι(ν) βεβλάφωσι(ν) βεβλαφότες, -υῖαι, -ότα ὦσι(ν) 

 

φυλάττω 

μονολεκτικά 

φυλάττω 

περιφραστικά 

ἀθροίζω 

μονολεκτικά 

ἀθροίζω 

περιφραστικά 

πεφυλάχω πεφυλαχώς, -υῖα, -ός  ὦ ἠθροίκω ἠθροικώς, -υῖα, -ός  ὦ 

πεφυλάχῃς πεφυλαχώς, -υῖα, -ός ᾖς ἠθροίκῃς ἠθροικώς, -υῖα, -ός ᾖς 

πεφυλάχῃ πεφυλαχώς, -υῖα, -ός ᾖ ἠθροίκῃ ἠθροικώς, -υῖα, -ός ᾖ 

πεφυλάχωμεν πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα ὦμεν ἠθροίκωμεν ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα ὦμεν 

πεφυλάχητε πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα ἦτε ἠθροίκητε ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα ἦτε 

πεφυλάχωσι(ν) πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα ὦσι(ν) ἠθροίκωσι(ν) ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα ὦσι(ν) 

 

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

 

ἀποπέμπω (β΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Ε.Φ.)  ἀποπέμψητε 

φονεύω (α΄ ενικό  υποτακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  πεφονεύκω / 

πεφονευκώς, -υῖα, -ός ὦ 



 

 

ψηφίζω (γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  ψηφίζῃ 

πράττω (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  

πεπράχωσι(ν) / πεπραχότες, -υῖαι, -ότα ὦσι(ν) 

διαβαίνω (α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  διαβαίνωμεν 

στρατεύω (γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου Ε.Φ.)  στρατεύσῃ 

τρίβω (β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  τετρίφῃς / τετριφώς, 

-υῖα, -ός ᾖς 

ἄγω (β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  ἄγῃς 

μηνύω  (α΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Ε.Φ.)  μηνύσωμεν 

θαυμάζω (β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  

τεθαυμάκητε / τεθαυμακότες, -κυῖαι, -κότε ἦτε 

ἄρχω (β΄ ενικό υποτακτικής αορίστου Ε.Φ.)  ἄρξῃς 

μνημονεύω (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  

μνημονεύωσι(ν) 

δικάζω (β΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Ε.Φ.)  δικάσητε 

 

 


