
Τι προζέχω ζηημ ορθογραθία 
 

 

 

Αρζεμικά 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ας ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ες. 

π.ρ. ν πίλαθας – νη πίλαθες 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ης ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ες. 
  π.ρ. ν εξγάηης – νη εξγάηες 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ος ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –οι. 
  π.ρ. ν πειαξγός – νη πειαξγοί 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ές θαη –ούς ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ  

ζε –έδες θαη       –ούδες. 
  π.ρ. ν θαλαπές – νη θαλαπέδες 
          ν παππούς – νη παππούδες 

 
 

Θηλυκά 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –α ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ες. 
  π.ρ. ε γιώζζα – νη γιώζζες 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –η ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ες. 
  π.ρ. ε γιώζζα – νη γιώζζες 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ού ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ούδες. 
  π.ρ. ε αιεπού – νη αιεπούδες 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ος ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –οι. 
  π.ρ. ε είζνδος – νη είζνδοι 
 
 
 
 

Ουδέηερα 

 Τα νπζηαζηηθά ζε –ο ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –α. 
  π.ρ. ην βηβιίο – ηα βηβιία 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ι ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ια. 
  π.ρ. ην παηρλίδι – ηα παηρλίδια 
 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ην βξάδσ – ηα βξάδια 
   ην δάθξσ – ηα δάθξσα 
   ην δόξσ – ηα δόξαηα 
   ην δίρησ – ηα δίρησα 
   ην νμύ – ηα νμέα 
   ην ζηάρσ – ηα ζηάρσα 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ος ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –η. 
  π.ρ. ην άλζος – ηα άλζη  ην έδαθος – ηα εδάθη 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –μα ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –μαηα. 
  π.ρ. ην βήκα – ηα βήμαηα 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ζιμο ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ζιμαηα. 

  π.ρ. ην δέζιμο – ηα δεζίμαηα 
 Τα νπζηαζηηθά ζε –ας, -ος θαη -ως ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζε –ηα. 
  π.ρ. ην θξέας – ηα θξέαηα 
          ην γεγνλός – ηα γεγνλόηα 
          ην θως – ηα θώηα 
 
 
 

Τα νπδέηεξα ζε –είν εθθξάδνπλ έλαλ ηόπν ή ρώξν πνπ ζπγθεληξώλνληαη άηνκα θαη 
γξάθνληαη πάληα κε εη  
 
π.ρ. ππνπξγείν, αξρεγείν, ζρνιείν, βηβιηνπωιείν, θαξκαθείν. 

 



Αςκιςεισ 
1. Πϊσ λζγεται ο χϊροσ που δουλεφει ο ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Να γράψεισ τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό. 
Ενικός αριθμός(αιτιατική)        Πληθσντικός αριθμός(αιτιατική) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Να γράψεις ηην ονομαζηική πληθσνηικού και ηο ανηίζηροθο ηων 
παρακάηω οσζιαζηικών: 

 
 
 
                   

 
 

 

 

καφετηισ  

ιατρόσ  

νοςοκόμoσ  

ράφτθσ  

υπουργόσ  

τυπογράφοσ  

ςυμβολαιογράφοσ  

δάςκαλοσ  

βαφζασ  

λιμενάρχθσ  

τυροκόμοσ  

πτθνοτρόφοσ  

παντοπϊλθσ  

μθχανικόσ αυτοκινιτων  

μάγειρασ  

ηελ νπξά  

ην ιαηκό  

ηνλ θήπν  

ηελ αγθαιηά  

ηνλ θαλαπέ  

ηε βεξάληα  

ηνλ ηξόπν  

ηελ  κπάια  

ηελ θαξέθια  

ηελ απιή  

ηε ξάρε  

ηνλ αδεξθό  

ην κήθνο  

 ηα μίθε 

ην πιάηνο  

ην ιάζνο  

 ηα βξάδηα 

 ηα δάθξπα 


