
 

Ενότητα   9                Βιβλία – Βιβλιοθήκες              Βιβλιοθήκες 
 
 

Γραμματική  
 
Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ  
 

 Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ συνοδεύει ουσιαστικά  
 
 

  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική ο πολύς η πολλή το πολύ 

Γενική --------- της πολλής --------- 

Αιτιατική τον πολύ την πολλή το πολύ 

Κλητική --------- --------- --------- 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική οι πολλοί οι πολλές τα πολλά 

Γενική των πολλών των πολλών των πολλών 

Αιτιατική τους πολλούς τις πολλές τα πολλά 

Κλητική --------- --------- --------- 

 
 
 Το επίρρημα πολύ, δεν κλίνεται, και συνοδεύει επίθετα, ρήματα, 

μετοχές και άλλα επιρρήματα. 
 

Ασκήσεις εμπέδωσης 
 
1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το επίθετο πολύς, 
πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ 
 
α. Μη βάλεις  ……………………… ζάχαρη στον καφέ μου, δεν τον πίνω 
……………………… γλυκό 
β. Το νησί αυτό έχει πιο ……………………… ησυχία, γιατί είναι ……………………… μικρό 
γ. ……………………… άνθρωποι ζουν ……………………… φτωχικά 
δ. Η ……………………… ορθοστασία και το ……………………… τρέξιμο τον εξασθένισαν 
ε. Το χειμώνα δεν πίνουμε ……………………… νερό, αλλά τρώμε ……………………… 
φαγητό, γιατί κάνει ……………………… κρύο. 
 



 

2. Να αναγνωρίσεις σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις το πολύ είναι 
επίθετο ή επίρρημα. 
 
α. ∆ε μου αρέσει πολύ το θέατρο. ( ……………… ) 
β. Έχω να τον δω πολύ καιρό ( ……………… ) 
γ. Χθες βράδυ έριξε πολύ δυνατή βροχή ( ……………… ) 
δ. Ο Νίκος νιώθει πολύ άσχημα όταν βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο.  
( ………………  - ……………… ) 
ε. Μην τρως πολύ γρήγορα ( ……………… ) 
στ. Εργάστηκε πολύ τον τελευταίο μήνα 
 

 
 
3. Στο παρακάτω κείμενο υπάρχουν πολλά λάθη στην ορθογραφία του 
επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ και του επιρρήματος πολύ. Να βρείτε τα λάθη 
αυτά και να τα διορθώσετε. 
 

Πάρα πολύ άνθρωποι δεν είναι πολλοί ευχαριστημένοι με τη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης μας και μας κάνουν πολά παράπονα. 
Λένε, λοιπόν, πως δεν υπάρχουν πολύ υπάλληλοι που να έχουν 
γνώσεις γύρω από τα βιβλία και πολές φορές δεν είναι και πολλοί 
πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουν. Επίσης λένε πως το σύστημα 
ταξινόμησης των βιβλίων δεν είναι πολύ εύχρηστο, με αποτέλεσμα 
να μπερδεύονται και να καθυστερούν  πολλοί. Ακόμα 
υποστηρίζουν πως ο μέσος χρόνος δανεισμού δεν είναι πολλής και 
πως το πρόστιμο που πληρώψνοπυν για την καθυστέρηση 
επιστροφής ενός βιβλίου είναι πολλύ ψηλό. Ακόμα και στο 
αναγνωστήριο λένε πως κάνει είτε πολύ ζέστη είτε πολλοί κρύο 
και δεν μπορούν να καθίσουν πολύ ώρα. Έτσι, με πολλή μεγάλη 
λύπη τους αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Βιβλιοθήκη της 
γειτονικής πόλης, που δεν είναι όμως πολλύ κοντά. 

 
 
 
 
 

 


