
 

 

Ασκήσεις στην Υποτακτική 

όλων των χρόνων Μέσης Φωνής 

 

Α. Να κλίνετε την υποτακτική ενεστώτα Μ.Φ. των ρημάτων παύομαι, 

κόπτομαι, ταράττομαι. 

 

παύομαι κόπτομαι ταράττομαι 

παύωμαι κόπτωμαι ταράττωμαι 

παύῃ κόπτῃ ταράττῃ 

παύηται κόπτηται ταράττηται 

παυώμεθα κοπτώμεθα ταραττώμεθα 

παύησθε κόπτησθε ταράττησθε 

παύωνται κόπτωνται ταράττωνται 

 

Β.  Να κλίνετε την υποτακτική αορίστου Μ.Φ. των ρημάτων θύομαι, 

βλάπτομαι, τάττομαι, ψεύδομαι. 

θύομαι βλάπτομαι τάττομαι ψεύδομαι 

θύσωμαι βλάψωμαι τάξωμαι ψεύσωμαι 

θύσῃ βλάψῃ τάξῃ ψεύσῃ 

θύσηται βλάψηται τάξηται ψεύσηται 

θυσώμεθα βλαψώμεθα ταξώμεθα ψευσώμεθα 

θύσησθε βλάψησθε τάξησθε ψεύσησθε 

θύσωνται βλάψωνται τάξωνται ψεύσωνται 

 



 

 

Γ.  Να κλίνετε την υποτακτική παρακειμένου Μ.Φ. των ρημάτων 

μηνύομαι, λείπομαι, τάττομαι, ἀγοράζομαι. 

μηνύομαι 

 

λείπομαι 

 

μεμηνυμένος, -η, -ον ὦ λελειμμένος, -η, -ον ὦ 

μεμηνυμένος, -η, -ον ᾖς λελειμμένος, -η, -ον ᾖς 

μεμηνυμένος, -η, -ον ᾖ λελειμμένος, -η, -ον ᾖ 

μεμηνυμένοι, -αι, -α ὦμεν λελειμμένοι, -αι, -α ὦμεν 

μεμηνυμένοι, -αι, -α ἦτε λελειμμένοι, -αι, -α ἦτε 

μεμηνυμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) λελειμμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) 

 

τάττομαι 

 

ἀγοράζομαι 

 

τεταγμένος, -η, -ον ὦ ἠγορασμένος, -η, -ον ὦ 

τεταγμένος, -η, -ον ᾖς ἠγορασμένος, -η, -ον ᾖς 

τεταγμένος, -η, -ον ᾖ ἠγορασμένος, -η, -ον ᾖ 

τεταγμένοι, -αι, -α ὦμεν ἠγορασμένοι, -αι, -α ὦμεν 

τεταγμένοι, -αι, -α ἦτε ἠγορασμένοι, -αι, -α ἦτε 

τεταγμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) ἠγορασμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) 

 

 

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

 

ἀποπέμπομαι (β΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Μ.Φ.)  

ἀποπέμψησθε 



 

 

κωλύομαι (α΄ ενικό  υποτακτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  κεκωλυμένος, 

-η, ον ὦ 

ψηφίζομαι (γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  ψηφίζηται 

διαφυλάττομαι (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  

διαπεφυλαγμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) 

τρέφομαι (α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  τρεφώμεθα 

στρατεύομαι (γ΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  

ἐστρατευμένος, -η, -ον ᾖ 

τρίβομαι (β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  τετριμμένος, -η, 

-ον ᾖς 

ἄρχομαι (β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  ἄρχῃ 

πράττομαι  (α΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Μ.Φ.)  πραξώμεθα 

ὁρίζομαι (β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  

ὡρισμένοι, -αι, -α ἦτε 

στοχάζομαι (β΄ ενικό υποτακτικής αορίστου Μ.Φ.)  στοχάσῃ 

κρίνομαι (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  κρίνωνται 

κρύπτομαι (β΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Μ.Φ.)  κρύψησθε 

 

 


