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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
 
1) Να συµπληρώσετε τις σωστές καταλήξεις: 
 
α. Πολλοὶ πόλεµοι οὐκ ἔχουσι δίκαι......... αἰτί.......... . 

β. Τῇ θε……. Νίκ……. βωµοὶ ἐν Ἀθήν…… (δοτ. πληθ.) ἦσαν. 

γ. Αἱ νίκ….. πολλὴν χαρ….. παρέχουσιν. 

δ. Ὁ εὔψυχος νέος τὴν δόξ……. τῶν µαχ……… διώκει. 

ε. Αἱ ῥίζ…….. τῆς παιδεί……… πικρ…….. εἰσίν.  

στ. Ἐν ταῖς θαλάσσ………. οἱ ναυτίλοι τὸν πλοῦτον θηρεύουσιν. 

ζ. Ἄγονος, ὡς λέγουσιν, ἡ ἐπιφάνει……. τῆς σελήν……… ἐστί. 

η. Τῇ ῤίζ………. τὀ φυτὸν τροφ……. λαµβάνει. 

θ. Ἡ Τροί…….. ἦν ποτε πλουσί……. .  

ι. Τῆς Τροί…… ἡ ἄµυν……. σθεναρ……. ἦν. 

 
 
2) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο: 
 
α. Πολλαὶ ………………….. ἐν Κορίνθῳ ἦσαν (οἰκία). 

β. Δέκα ἔτη αἱ ……………………. τῶν ἀνδρείων ἐν Τροίᾳ ἐπολέµουν (στρατιά). 

γ. Ἡ ψυχὴ τὴν περιττὴν ……………………… περὶ τὸ σῶµα οὐ στέργει (ἐπιµέλεια). 

δ. Ἐγύµναζον τοὺς παῖδας καὶ ἐν …………………… (δοτ. εν. µουσική). 

ε. Οἱ νόµοι ψυχὴ τῆς ………………………… εἰσίν (πολιτεία). 

στ. Παιδεία καὶ σοφία ……………………… εἰσίν (ἀδελφή). 

ζ. Ταῖς ψυχαῖς οἱ ἄνθρωποι ἀθάνατοι ………………. (εἰµί). 

η. Πρᾶττε ὀρθῶς καὶ βλέπε τὴν …………………….. (τελευτή). 

θ. Ἰατρὸς τῶν ……………………….. ὁ χρόνος ἐστί (ἀτυχία). 

ι. Πρὸς τοὺς ῥυθµοὺς καὶ τὰς ………………………. τοὺς νέους εἴθιζον (ἁρµονία). 

 

• θηλυκά α΄ κλίσης (-α και –η) 
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3) Να µεταφέρετε όλους τους ονοµατικούς και ρηµατικούς τύπους στον 
πληθυντικό αριθµό και αντίστροφα: 
 

α. Λόγου ἔργου σκιά ἐστί à ………………………………………………………………… 

β. Ἡ παρθένος σεµνῇ ποµπῇ νέον πέπλον τῇ θεᾷ φέρει à …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

γ. Αἱ διάνοιαι τῶν ἀνθρώπων ἐλεύθεραι εἰσιν à …………………………………………. 

δ. Μεσταὶ ἀνθρώπων αἱ ὁδοὶ ἦσαν à ……………………………………………………… 

ε. Σεµνὸν ἰερὸν ἐν τῇ ἄκρᾳ ἦν à ……………………………………………...................... 

στ. Ὁ ἔµπειρος στρατηγὸς διέφθειρε τὴν στρατιὰν τῶν ἐχθρῶν à …………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

ζ. Ἀεὶ ὀ ἄνθρωπος θηρεύει τὴν τιµὴν τῆς νίκης à ………………………………………... 

η. Ἡδοναῖς καὶ κακίᾳ ὁ ἀνόητος δουλεύει à ………………………………………………. 

θ. Τοὺς νέους οἱ διδάσκαλοι παιδεύουσιν à ……………………………………………… 

ι. Αἱ θάλασσαι ὁδοὺς παρέχουσι τοῖς πλοίοις τῶν ναυτῶν à …………………….....….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 


