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 3η Ενότητα: Β΄ κλίση (Α. Ε. Γραμματική, §§ 94-100) 

Κατά τη β΄ κλιση κλίνονται ονόματα και των τριών γενών: αρσενικά και θηλυκά που λήγουν 
σε -ος και ουδέτερα που λήγουν -ον. 

 
 
 Nα γραφεί η δοτική και αιτιατική ενικού και η ονομαστική και δοτική πληθυντικού των παρακάτω ονομάτων: 

ὁ κίνδυνος, ὁ μῦθος, ὁ ὕπνος, ὁ κίνδυνος, ἡ πλίνθος, ἡ νόσος, τὸ ἆθλον, τὸ φῦλον, τὸ ἐξιτήριον. 
 
 Nα γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ονομάτων: 

ὁ ἀπόπλους, ἡ πρόχους, ὁ νοῦς, τὸ ὀστοῦν. 
 
 Nα γραφούν η γενική και η δοτική ενικού και πληθυντικού των ονομάτων: 
 

Ονομαστική Γενική ενικού Δοτική ενικού Γενική πληθ. Δοτική πληθ. 

ἡ ὥρα     

ἡ μοῖρα     

ἡ τράπεζα     

ἡ αἰτία     

τὸ αἴτιον     

ὁ ταμίας     

τὸ ταμεῖον     

ὁ ἀπόστολος     

ὁ πολίτης     

ἡ ἀνδρεῖα     

ἡ νέα     

ἡ μοιραία     

ἡ ἰσχυρά     

ἡ νόμιμος     

ὁ κίβδηλος     

τὸ γυμνάσιον     
 
 
 Nα συμπληρώσετε τους κλιτικούς τύπους των δευτερόκλιτων συνηρημένων ουσιαστικών στον πίνακα 

που ακολουθεί: 
 

 Eνικός αριθμός 

Oνομ. ὁ περίπλους     

Γεν.  τοῦ νοῦ    

Δοτ.   τῇ πρόχῳ   

Αιτ.    τὸν ῥοῦν  

Kλητ.     (ὦ) χοῦ 
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 Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.   αἱ πρόχοι   

Γεν.      

Δοτ. τοῖς περίπλοις     

Aιτ.     τοὺς χοῦς 

Κλητ.      
 
 
 Να συμπληρώσετε τους κλιτικούς τύπους των αττικόκλιτων ουσιαστικών στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 Eνικός αριθμός 

Oνομ.      

Γεν. τοῦ πρόνεω     

Δοτ.      

Αιτ.    τὸ ἀνώγεων  

Kλητ.      
 

 Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.   αἱ ἕῳ   

Γεν.  τῶν νεών    

Δοτ.      

Aιτ.      

Κλητ.     (ὦ) λεῴ 
 
 
 Να χωρίσετε τα παρακάτω ονόματα σε δύο στήλες ανάλογα με την κλίση τους (Α΄ ή Β΄) και να γράψετε την 

ονομαστική και την κλητική ενικού: 
 

 Α΄ κλίση Β΄ κλίση 

οἱ ἆθλοι, π.χ.   ὁ ἆθλος (ὦ) ἆθλε 

τῶν ἰδιωτῶν     

τοῦ ἁμαξηλάτου     

τῶν κινδύνων     

τὰς νύμφας     

τὰς πύλας     

τῷ μύθῳ     

τοῦ τύμβου     

ταῖς δίψαις     
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τῆς πλίνθου     

τῶν πλανητῶν     

αἱ τάφροι     

τὴν ἄμμον     

τῶν ὕμνων     

τοῖς πατριώταις     

τῶν βασιλειῶν     

τῶν βασιλείων     

τῶν ταμιῶν     

τῶν ταμείων     

τῶν σπαθῶν     
 
 
 Να βάλετε στη σωστή πτώση τα ουσιαστικά που είναι σε παρένθεση: 

 
Πιστεύω τῷ ………………………… (φίλος). Ὁ φίλος τὸν ………………………… (φίλος) ἐν ………………………… 

καὶ ………………………… (πόνοι, κίνδυνοι στη δοτική) οὐ λείπει. Ὦ ………………………… (φίλος), ὁ θεὸς τοὺς 
………………………… (ἀγαθὸς ἄνθρωπος) οὐ λείπει. Ἐν ταῖς ………………………… (νῆσος) τὸ ἀρχαῖον οἱ 

κάτοικοι ………………………… (ἄμπελοι) ἐθεράπευον· περιέκλειον δὲ καὶ ἐχώριζον τὰς ………………………… 
(ἄμπελος) ………………………… καὶ ………………………… (βάτοι, ἀτραποὶ στη δοτική). 

 
 
 Να γράψετε την κλητική και τη δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών: 
 

Ονομαστική Δοτική εν. Κλητική εν. Δοτική πληθ. Κλητική πληθ. 

ὁ στρατιώτης     

ὁ ὁπλίτης     

ὁ Ἀτρείδης     

ὁ Ἀβδηρίτης     

ὁ δύτης     

ὁ πρεσβύτης     

ὁ Ἑρμῆς     

ὁ βορέας     

και βορρᾶς     

ἡ συκῆ     

ἡ ἀμυγδαλῆ     

ὁ ἆθλος     

ὁ σῖτος     
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τὸ φῦλον     

ὁ ἔκπλους     

ὁ νεὼς     

ὁ λεὼς     

ἡ ἅλως     
 
 
 Από τους τύπους που σας δίνονται να υπογραμμίσετε τους σωστούς: 
 

τῆς ἄμπελου τοῦ δῶρου τοῦ νεῶ 

τῆς ἀμπέλου τοῦ δώρου τοῦ νεώ 

τῇ ἄμπελῳ τοῖς δωροῖς τῶν νεῶν 

τῇ ἀμπέλῳ τοῖς δῶροις τῶν νέων 

ἡ ἄμπελος 

τῇ ἀμπέλῃ 

τὸ δῶρον 

τοῖς δώροις 

ὁ νεὼς 

τῶν νεών 
 
 
 Να συμπληρώσετε τα κενά των φράσεων με έναν από τους τύπους που σας δίνονται στη δεξιά στήλη: 
 

1. Τοὺς θεοὺς ………………………… εἶναί σοι βούλει. α) ἵλεω 
β) ἵλεως 
γ) ἵλεῳ 

2. Ὁρῶ γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τε καὶ ἔθεσι …………………… 

…………… πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων τόλμῃ. 

α) τρεφόμενοι 
β) τρεφομένοις 
γ) τρεφομένους 

3. Τῇ γνώμῃ ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ σῶμα καὶ γυμναστέον σὺν ……………………… 

……… καὶ ἱδρῶτι. 

α) πόνους 
β) πόνων 
γ) πόνοις 

4. Δέομαι ὑμῶν, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐθελῆσαι μετ’ ………………………… ἀκοῦσαί μου 

λέγοντος. 

α) εὔνοιαν 
β) εὐνοίας 
γ) εὔνοιας 

5. Σχεδὸν αὖ ἑωρῶμεν τοὺς φίλους σου πάντας ………………………… 

συνεπομένους. 

α) ἐθελουσίους 
β) ἐθελούσιους 
γ) ἐθελούσιοι 

6. Ἔστι κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐς Ἀθήνας ἐκ Φαλήρου ………………………… Ἥρας. α) νεών 
β) νεώς 
γ) νεᾠς 

7. Οἱ Πελοποννήσιοι ἀναγαγόμενοι ἅμα ………………………… ἔπλεον, ἐπὶ 

τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς. 

α) τὴν ἕω 
β) τῇ ἕω 
γ) τῇ ἕῳ 

8. Τῶν Συρακοσίων ἐσβάντων ἐς τὰς ναῦς καὶ παραπλεόντων ἀπὸ 

………………………… ἐς τὴν Μεσσήνην, οἱ Ἀθηναῖοι ἑτέραν ναῦν ἀπολλύουσιν. 

α) κάλω 
β) κάλῳ 
γ) κάλου 

9. Πολλῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος ἐγώ, δεινῶν πόνων ἀπαλλάξας ………………………… καὶ 

τὸν γεωργικὸν λεών. 

α) τὸν δημότην 
β) τὸν δημότη 
γ) τὸν δημότῃ 

 
 


