
Προσέχω! 

δύο ή δυο 

επτά ή εφτά 

οκτώ ή οχτώ 

εννέα ή εννιά 

ένδεκα ή έντεκα 

δεκαέξι ή δεκάξι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι πρέπει να προσέξω στα αριθμητικά: 
 

 

 Τα αριθμητικά από το δεκατρία μέχρι το δεκαεννιά ενώ ακούγονται σαν 

δύο λέξεις γράφονται με μία λέξη. π.χ. δεκατρείς μπάλες, δεκαέξι 

πέρδικες, δεκαεννιά μολύβια κτλ. 
 

 Από το είκοσι και πάνω γράφονται με δύο ή περισσότερες λέξεις ανάλογα 

με τον αριθμό. π.χ. είκοσι πέντε (25), σαράντα επτά (47) εκατόν τριάντα 

οχτώ (138) κτλ. 
 

 Το  εννιά (9) και εννιακόσια (900) γράφεται με δύο ν, ενώ το ενενήντα 

(90) γράφεται με ένα ν. 
 

 Η κατάληξη – ήντα γράφεται με ήτα (η) π.χ. πενήντα, εξήντα κτλ. 
 

 Ο αριθμός 3 στο αρσενικό και στο θηλυκό γένος γράφεται τρεις με -ει, 

ενώ στο ουδέτερο γένος γράφεται τρία με -ι. 
 

 Το τρεις, τρία και το τέσσερις, τέσσερα κλίνονται στον πληθυντικό 

αριθμό.   
 

 

 

 

 

 Αρσενικό και Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. τρεις              τέσσερις  τρία       τέσσερα 

Γεν.  τριών             τεσσάρων  τριών     τεσσάρων 

Αιτιατ. τρεις              τέσσερις  τρία       τέσσερα 

ONOMA: ________________________ 

 

Οι λέξεις που δείχνουν έναν ορισμένο αριθμό 

από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα και τις οποίες 

μπορούμε να τις γράψουμε και με αριθμούς 

λέγονται αριθμητικά. 

π.χ.  ένας (1) λαγός, τρεις (3) αλεπούδες, 

τέσσερα (4) βιβλία, δεκαπέντε (15) παιδιά. 

 



Απόλυτα Αριθμητικά Επίθετα  

1. ένα ή μία ή ένα 

2. δύο ή δυο 

3. τρεις ή τρία 

4. τέσσερις ή τέσσερα 

5. πέντε 

6. έξι 

7. επτά ή εφτά 

8. οκτώ ή οχτώ 

9. εννιά ή εννέα 

10. δέκα 

11. έντεκα ή ένδεκα 

12. δώδεκα 

13. δεκατρία ή δεκατρείς 

14. δεκατέσσερα ή δεκατέσσερις 

15. δεκαπέντε 

………………………………. 

19. δεκαεννιά 

20. είκοσι 
 

(από εδώ και μετά δύο λέξεις) 
 

21. είκοσι ένα 

22. είκοσι δύο 

……………………………….. 
 

30. τριάντα 

40. σαράντα 

50. πενήντα 

60. εξήντα 

70. εβδομήντα 

80. ογδόντα 

90. ενενήντα 

100. εκατό  

101. εκατόν ένα, εκατό μία, εκατόν ένα 

102. εκατό δύο 

200. διακόσιοι, -ες, -α 

…………………………………….. 

1000. χίλιοι, χίλιες, χίλια 



  Ας κάνω τώρα εξάσκηση… 
 

1. Γράφω τον αριθμό της παρένθεσης με το κατάλληλο αριθμητικό. 
 

Στο σχολείο έχω (9) ________________ πολύ καλούς φίλους. 
 

Στη γειτονιά μας έχει φυτεμένα (3) ________________ πλατάνια. 

Έχω (4) ________________ μαρκαδόρους. 

Αγόρασα (3) ________________ σβήστρες. 

Ο παππούς μου έχει (13) ________________ βερικοκιές. 

Η αδερφή μου είναι (19) ________________ χρονών. 

Ο Φεβρουάριος φέτος έχει (28) _______________________ μέρες. 

Η Ανθή έχει στη συλλογή της (34) _____________________ κάρτες. 

Στην αυλή του σχολείου παίζουν (14) ________________ παιδιά. 

 

2. Γράφω τους παρακάτω αριθμούς με λέξεις.  

2:   ______________ πουλιά 22: ______________ παγωτά 

3:   ______________ κυρίες 46: ______________ ημέρες 

4:     ______________ άνδρες 50: ______________ μπισκότα 

9:   ______________ θρανία 89: ______________ κορίτσια 

12: ______________ κασετίνες 90: ______________ αγόρια 

 

3. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τα κατάλληλα αριθμητικά. 
 

Φέτος είμαι __________ ετών και του χρόνου θα είμαι ___________. 

Η εβδομάδα έχει ____________ ημέρες.  

Ο μήνας έχει _____________ εβδομάδες. 

Ο χρόνος έχει ______________ μήνες. 

Πριν από το εκατό είναι ο αριθμός _____________________________. 

Η τάξη μου έχει ______________ κορίτσια και ____________ αγόρια.     

Όλοι μαζί είμαστε _________________ μαθητές. 


