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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 

 
1) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο: 
 
α. Οἱ …………………. τὴν εἰρήνην κηρύττουσι (κῆρυξ -κος). 

β. Οὗτοι εἰσὶ …………………………….. ἐπὶ τοῖς ἡµετέροις θησαυροῖς (φύλαξ -κος). 

γ. Μύρµηξ …………………………. φίλος ἐστί (µύρµηξ -κος, δοτ.εν.) 

δ. Ἐν ταῖς ………………………… αἷµα ῤέει (φλέψ -βός). 

ε. Περὶ τὰ στέρνα …………………………….. ἔχουσιν οἱ στρατιῶται  (θώραξ -κος). 

στ. Ὀ ἀετὸς ἰσχυροὺς ……………………………. ἔχει (ὄνυξ -χος). 

ζ. Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ ………………………... καὶ ……………………….. 

ἦσαν (Ἄραψ -βος / Αἰθίοψ -πος). 

η. Ἄγριοί εἰσιν οἱ ……………………… καὶ ἄπειροι νόµων (Κύκλωψ -ωπος). 

θ. Ἕκαστος τῶν …………………………. ἕναν ὀφθαλµὸν ἔχει (Κύκλωψ -ωπος). 

 

2) Να µεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον πληθυντικό αριθµό: 
 

α. Κόραξ ποτὲ ἀπὸ βωµοῦ ἁρπάζει σάρκα αἰγὸς καὶ τῷ ὄνυχι εἰς ὑψηλὸν δένδρον 

κοµίζει à …………………………………………………………………………………….... 

β. Ἀλλὰ ἀλώπηξ προσέρχεται ἐπιθυµοῦσα τῆς σαρκός à ……………………………… 

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

γ. Τότε τὸν κόρακα ὡς κόλαξ ἐγκωµιάζει οὕτως (= έτσι) à ……………………………... 

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

δ. Ὦ κόραξ, πτέρυγα ἔχεις καλὴν, ἀλλὰ οὐκ ἀκούω τὴν φωνήν à ..…………………… 

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

ε. Καὶ ὁ κόραξ πιστεύει τῷ κόλακι καὶ κράζει µεγάλως (= δυνατά) à ………………….. 

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

στ. Ἡ σάρξ ὅµως ἐκπίπτει à ……………………………………………………………….. 

ζ. Ἡ ἀλώπηξ σπεύδει καὶ τὴν σάρκα τῆς αἰγὸς λαµβάνειà ……………………………… 

• ουσιαστικά γ΄ κλίσης (ουρανικόληκτα και χειλικόληκτα) 
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………………………………………………………………………………………………….. 

 
3) Να υπογραµµίσετε τα γ´κλιτα ουσιαστικά και να γράψετε τη γενική και 
δοτική ενικού και πληθυντικού: 

 

α. Ὁ στρατηγὸς κελεύει τὴν νύκτα τὸ χωρίον φυλάττειν. 

β. Ὁ στρατηγὸς σηµαίνει τῇ σάλπιγγι. 

γ. Ὑπὸ τῶν κολάκων ὁ σοφὸς οὐ κολακεύεται. 

δ. Ἦσαν τῷ Κύρῳ θησαυρῶν φύλακες. 

ε. Ἡ ἀκαµψία τῆς ψυχῆς τῇ τοῦ σκληροῦ χάλυβος παραβάλλεται. 

στ. Τὴν φάλαγγα τῶν πολεµίων ὁ βασιλεὺς εἰς φυγὴν ἔτρεψον.  

ζ.  Ὦ ἀρπακτικοὶ γῦπες, διὰ τὶ τὸ τοῦ Προµηθέως ἧπαρ κατατρώγετε; 

 

ενικός αριθµός πληθυντικός αριθµός 

γενική δοτική γενική δοτική 

    

    

    

    

    

    

    

 


