
 
 

Ασκήσεις γραμματικής 
 
 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: 

• τοῦ σοφοῦ 

• (ὦ) δίκαιε 

• τὸν τίμιον 

• τοὺς πιστοὺς 

• ταῖς ψυχραῖς 

• τὸ δίκαιον 

• τοῖς ἐντίμοις 

Λύση 

• τοῦ σοφοῦ → τῶν σοφῶν 

• (ὦ) δίκαιε → (ὦ) δίκαιοι 

• τὸν τίμιον → τοὺς τιμίους 

• τοὺς πιστοὺς → τὸν πιστὸν 

• ταῖς ψυχραῖς → τῇ ψυχρᾷ 

• τὸ δίκαιον → τὰ δίκαια 



• τοῖς ἐντίμοις → τῷ ἐντίμῳ 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να σχηματισθούν τα παρακάτω επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται: 

ὁ ἄγονος τῆς 
τῷ 
τὰ 

ὁ ἀγαθὸς τῇ 
(ὦ) (αρσ. εν.) 
τοὺς 

ὁ ἔνδοξος τὰς 
τοὺς 
τῶν 

ὁ στερεὸς αἱ 
τοῖς 
τὴν 

ὁ ἀξιόμαχος ταῖς 
τὰ 

 

Λύση 



ὁ ἄγονος τῆς ἀγόνου 
τῷ ἀγόνῳ 
τὰ ἄγονα 

ὁ ἀγαθὸς τῇ ἀγαθῇ 
(ὦ) (αρσ. εν.) ἀγαθὲ 
τοὺς ἀγαθούς 

ὁ ἔνδοξος τὰς ἐνδόξους 
τοὺς ἐνδόξους 
τῶν ἐνδόξων 

ὁ στερεὸς αἱ στερεαὶ 
τοῖς στερεοῖς 
τὴν στερεὰν 

ὁ ἀξιόμαχος ταῖς ἀξιομάχοις 
τὰ ἀξιόμαχα 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τα παρακάτω επίθετα στα άλλα γένη - 

• ὁ σοφὸς 

• ὁ ἀγωγὸς 

• ὁ τιμωρὸς 

• ὁ τύραννος 

• ὁ θετικὸς 



• ὁ θερμὸς 

• ὁ βοηθὸς 

• ὁ γαμήλιος 

• ὁ δόκιμος 

• ὁ νέος 

• ὁ βόρειος 

Λύση 

• ὁ σοφὸς - ὁ σοφός, ἡ σοφή, τὸ σοφὸν 

• ὁ ἀγωγὸς - ὁ, ἡ ἀγωγός, τὸ ἀγωγὸν 

• ὁ τιμωρὸς - ὁ, ἡ τιμωρός, τὸ τιμωρὸν 

• ὁ τύραννος - ὁ, ἡ τύραννος, τὸ τύραννον 

• ὁ θετικὸς - ὁ θετικός, ἡ θετική, τὸ θετικὸν 

• ὁ θερμὸς - ὁ θερμός, ἡ θερμή, τὸ θερμὸν 

• ὁ βοηθὸς - ὁ, ἡ βοηθός, τὸ βοηθὸν 

• ὁ γαμήλιος - ὁ, ἡ γαμήλιος, τὸ γαμήλιον 

• ὁ δόκιμος - ὁ, ἡ δόκιμος, τὸ δόκιμον 

• ὁ νέος - ὁ νέος , ἡ νέα, τὸ νέον 

• ὁ βόρειος - ὁ, ἡ βόρειος, τὸ βόρειον 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 



 
Εκφώνηση 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο των 
επιθέτων που είναι σε παρένθεση:  
 
α. Ἀλλ’ οὐ Λακεδαιμόνιοι, καλὸν δ’ ἐστὶ καὶ τὰς ...............(ξενικὸς) ἀρετὰς 
μιμεῖσθαι. 
β. σώματος δὲ ἀρετὴ ὑγίεια, αὕτη δὲ οὕτως ὥστε ........... ......(ἄνοσος) εἶναι 
χρωμένους τοῖς σώμασιν· 
γ. .........................(ἀγωνιστικὸς) δὲ σώματος ἀρετὴ σύγκειται ἐκ μεγέθους καὶ 
ἰσχύος καὶ τάχους. 
δ. ἀλλ’ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία ......................(χρήσιμος) ἡ περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν . 
ε. ὁ γὰρ τὰ ........ ........(φοβερός) ἀδικῶν καὶ τὰ...............(ἐπιζήμιος) καὶ 
τὰ..............(ἀζήμιος) ἀδικήσειεν ἄν. 
στ. Δῆμος γὰρ ὁ Πυριλάμπους, τριηραρχῶν εἰς Κύπρον, ἐδεήθη μου προσελθεῖν 
αὐτῷ, λέγων ὅτι ἔλαβε <μὲν> σύμβολον παρὰ βασιλέως τοῦ μεγάλου φιάλην 
......................(χρυσοῦς). 
ζ. Ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις ........................(ἰσχυρός) ἐστι. 

Λύση 
 
α. Ἀλλ’ οὐ Λακεδαιμόνιοι, καλὸν δ’ ἐστὶ καὶ τὰς  ξενικὰς ξενικός) ἀρετὰς 
μιμεῖσθαι. 
β. σώματος δὲ ἀρετὴ ὑγίεια, αὕτη δὲ οὕτως ὥστε  ἀνόσους (ἄνοσος) εἶναι 
χρωμένους τοῖς σώμασιν· 
γ. ἀγωνιστικὴ (ἀγωνιστικὸς) δὲ σώματος ἀρετὴ σύγκειται ἐκ μεγέθους καὶ 
ἰσχύος καὶ τάχους. 
δ. ἀλλ’ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία  χρήσιμος (χρήσιμος) ἡ περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν. 
ε. ὁ γὰρ τὰ  φοβερὰ (φοβερὸς) ἀδικῶν καὶ τὰ ἐπιζήμια (ἐπιζήμιος) καὶ 
τὰ ἀζήμια (ἀζήμιος) ἀδικήσειεν ἄν. 
στ. Δῆμος γὰρ ὁ Πυριλάμπους, τριηραρχῶν εἰς Κύπρον, ἐδεήθη μου προσελθεῖν 
αὐτῷ, λέγων ὅτι ἔλαβε <μὲν> σύμβολον παρὰ βασιλέως τοῦ μεγάλου 



φιάλην χρυσῆν (χρυσοῦς). 
ζ. Ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις ἰσχυρά (ἰσχυρός) ἐστι. 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να γραφούν οι πτώσεις που ζητούνται: 

 γενική ενικού αρσενικού γένους αιτιατική ενικού θηλυκού 
γένους 

κυανοῦς   

 δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους αιτιατική ενικού ουδετέρου 
γένους 

αἴθριος   

 γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους δοτική ενικού αρσενικού 
γένους 

ἁπλοῦς   

 δοτική θηλυκού αρσενικού γένους γενική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

ἀθάνατος   

 αιτιατική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

γενική ενικού ουδετέρου 
γένους 



εὔρους   

 δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους αιτιατική ενικού ουδετέρου 
γένους 

χαλκοῦς   

 ονομαστική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

ονομαστική πληθυντικού 
ουδετέρου γένους 

εὔνους   

 δοτική ενικού θηλυκού γένους αιτιατική πληθυντικού 
θηλυκού γένους 

ἄφθονος   

 

Λύση 

 γενική ενικού αρσενικού γένους αιτιατική ενικού θηλυκού 
γένους 

κυανοῦς κυανοῦ κυανῆν 

 δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους αιτιατική ενικού ουδετέρου 
γένους 

αἴθριος αἰθρίοις αἴθριον 

 γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους δοτική ενικού αρσενικού 



γένους 

ἁπλοῦς ἁπλῶν ἁπλῷ 

 δοτική ενικού θηλυκού γένους γενική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

ἀθάνατος ἀθανάτῳ ἀθανάτων 

 αιτιατική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

γενική ενικού ουδετέρου 
γένους 

εὔρους εὔρους εὔρου 

 δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους αιτιατική ενικού ουδετέρου 
γένους 

χαλικοῦς χαλικαῖς χαλικοῦν 

 ονομαστική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

ονομαστική πληθυντικού 
ουδετέρου γένους 

εὔνους εὔνοι εὔνοα 

 δοτική ενικού θηλυκού γένους αιτιατική πληθυντικού 
θηλυκού γένους 

ἄφθονος ἀφθόνῳ ἀφθόνους 

 
 


