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Ρήματα Β΄ Συζυγίας  2η Τάξης και οι καταλήξεις 
Όνομα: __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 
Β' ΣΥΖΥΓΙΑ 
Στη Β' συζυγία έχουμε δύο τάξεις. Στην πρώτη ανήκουν τα ρήματα που κλίνονται σε (-ώ, -
άς, -ά), ενώ στη δεύτερη εκείνα που κλίνονται σε (-ώ, -είς, -εί). 
Τάξη 2η : θεωρώ (Έτσι κλίνονται και τα: αποτελώ, ζω, μπορώ, παρακαλώ, προσπαθώ, 
συγχωρώ κ.ά.) (Προσοχή: Μερικά δε σχηματίζουν παθητική φωνή!) 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ – 2η ΤΑΞΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
Ενεστώτας: θεωρώ Εξακολουθητική: να θεωρώ ______ 

θεωρείτε Παρατατικός: θεωρούσα 
Αόριστος: θεώρησα Συνοπτική: να θεωρήσω θεώρησε 

θεωρήστε Συν. Μέλλοντας: θα θεωρήσω 
Εξακ. Μέλλοντας: θα θεωρώ 
Παρακείμενος: έχω θεωρήσει Συντελεσμένη: να έχω 

θεωρήσει 
 

Υπερσυντέλικος: είχα θεωρήσει 
Συντελ. Μέλλοντας: θα έχω θεωρήσει 

         
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ – 2η ΤΑΞΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
Ενεστώτας: θεωρούμαι Εξακολουθητική: να θεωρούμαι ------- 

------- Παρατατικός: [θεωρούμουν]1 
Αόριστος: θεωρήθηκα Συνοπτική: να θεωρηθώ θεωρήσου 

θεωρηθείτε Συν. Μέλλοντας: θα θεωρηθώ 
Εξακ. Μέλλοντας: θα θεωρούμαι 
Παρακείμενος: έχω θεωρηθεί Συντελεσμένη: να έχω 

θεωρηθεί 
 

Υπερσυντέλικος: είχα θεωρηθεί 
Συντελ. Μέλλοντας: θα έχω θεωρηθεί 

 
1Τα ρήματα στις αγκύλες δεν τα χρησιμοποιούμε συχνά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά ρήματα της Β' συζυγίας κλίνονται σύμφωνα και με τις δύο τάξεις. 
Έχουμε, δηλαδή: ακολουθώ  – ακολουθάς/ακολουθείς  – ακολουθάει/ακολουθεί 
Τέτοια ρήματα είναι τα: ακολουθώ, κυκλοφορώ, προχωρώ, συζητώ, συμπαθώ, 
τηλεφωνώ, χωρώ κ.ά. 
 
ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ –είτε, -είται, -είστε, -ήστε! 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

θεωρώ 
θεωρείς 
θεωρεί 
θεωρούμε 
θεωρείτε 
θεωρούν(ε) 

--------- 
θεωρείτε 

 
θεωρούμαι 
θεωρείσαι 
θεωρείται 
θεωρούμαστε 
θεωρείστε 
θεωρούνται 

--------- 
--------- 

  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

θεώρησε 
θεωρήστε 

θεωρήσου 
θεωρηθείτε 

 



1. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ αδικώ κινούμαι 
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   
ΑΟΡΙΣΤΟΣ   
ΣΥΝ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   
ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ   
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ   
ΣΥΝΤΕΛ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   

 
 
2. Συμπληρώνω τους παρακάτω πίνακες και προσέχω τις καταλήξεις –είτε, -είται, είστε, -

ήστε:  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΞΑΚΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

προσπαθώ  ----------- 
   
  

ΣΥΝΟΠΤ. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ   
   
   

 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΞΑΚΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

συγχωρούμαι  ----------- 
  ----------- 
  

ΣΥΝΟΠΤ. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ   
   
   

 
 
3. Συμπληρώνω τις καταλήξεις –ήστε, -είστε, -είτε: 
 

Αναζητ_____  και διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών. Παρατηρ_____  με προσοχή τα 
αντικείμενα που σας δίνονται από την αρχή του παιχνιδιού και αγνο_____  οτιδήποτε 
θεωρ_____  πως δε θα σας χρησιμεύσει. Συγκεντρωθ_____, τακτοποι_____  τις 
κάρτες σας και ξεκιν_____. Αν στερ_____  φαντασίας μη μιμ_____  τις κινήσεις των 
αντιπάλων σας. Θα σας καταλάβουν και θα έχουν το πλεονέκτημα. Μπορ_____   να τα 
καταφέρετε! 


