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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
 
1) Να υπογραµµίσετε τα β´ κλιτα επίθετα και να τα γράψετε στην ονοµαστική 
ενικού και στα τρία γένη: 

 
α. Ὁ ἀγαθός ἡγέτης τὰς ἀνάγκας τῶν πολιτῶν ἀεὶ θεραπεύει (…………………………) 

β. Λυπηρὸς ἐστὶ ὁ βίος τῶν κακῶν (………………………………………………………..) 

γ. Ἀλκιβιάδης, ὁ στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ἦν βίαιος τὸν τρόπον (…………………….) 

δ. Ὁ ἀνθρώπινος βίος οὐ µακρὸς ἐστί (……………………………………………………) 

ε. Ἡ Πάραλος ἦν ἱερὰ ναῦς τῶν Ἀθηναίων (……………………………………………….) 

στ. Ἐπαινοῦµεν τοὺς στρατηγοὺς, εἰ (= αν) ἀνδρεῖοι εἰσίν (……………………………..) 

ζ. Οὐ πάντα δῆλα τοῖς ἀνθρώποις εἰσί. Πολλὰ ἄδηλα εἰσί (……………………………..) 

η. Ἔνδοξος ἦν ἡ τελευτὴ τοῦ Τέλλου τοῦ Ἀθηναίου (…………………………………….) 

θ. Ἀναγκαῖον ἐστὶ βοηθεῖν τοῖς συµµάχοις (……………………………………………….) 

ι. Οἱ ἄνθρωποι τιµῶσιν µᾶλλον (= περισσότερο) τοὺς πλουσίους ἢ (= παρά) τοὺς 

σοφούς (…………………………………………... / ........................................................) 

 
2) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο: 
 
α. Οἱ µὲν θεοὶ ἀθάνατοι, οἱ δὲ ἄνθρωποι θνητοὶ ………………. (εἰµί). 

β. Ἱκανὴ ἡ χώρα ……………….. πολλοὺς καρπους φέρει (εἰµί). 

γ. Εἰ (= αν) οἱ πολῖται πείθονται (= υπακούν) τοῖς νόµοις, ἐπαίνου καὶ τιµῆς ………… 

εἰσί (ἄξιος). 

δ. Οἱ πατέρες τοὺς νέους πρὸς τοὺς ………………………….. πέµπουσιν 

(παιδοτρίβης) 

ε. Ἡ φιλία τῶν ἀδίκων οὐ ………………………. ἐστί (µόνιµη). 

στ. Τῶν πονηρῶν ἡ φιλία ……………………………… ἦν (βλαβερός). 

ζ. Οἱ γεωργοὶ τὰ µεγάλα φυτὰ τοῖς …………………… ἀνέµοις ἐπιτρέπουσι (ἰσχυρός) 

η. Αἱ ἐκβάσεις τῶν µαχῶν ………………………. εἰσί (ἄδηλος). 

• επίθετα β΄ κλίσης (τρικατάληκτα και δικατάληκτα) 
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3) Να µεταφέρετε όλους τους ονοµατικούς και ρηµατικούς τύπους στον 
πληθυντικό αριθµό και αντίστροφα: 
 

α. Ἄδολα εἰσὶ τὰ δῶρα τῶν ἐντίµων ἀνθρώπων à ………………………………………. 

β. Ἐν ταῖς αὐλαῖς τῶν ναῶν οἱ πιστοὶ βωµοὺς ἵδρυουν à ………………………………. 

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

γ. Ὁπλῖται ἀγαθοὶ καὶ δεξιοὶ τοξόται ἐν πολέµοις πρόµαχοί εἰσι à ……………………... 

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

δ. Ὁ σοφὸς τὴν λύπην ἀνδρείως φέρει à ………………………………………………… 

ε. Οἱ φιλόπονοι γεωργοὶ τοῖς καρποῖς τῶν ἀγρῶν χαίρουσιν à ………………............. 

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

στ. Ἄπορος ἦν ἡ θάλασσα διὰ τὸν κρύσταλλον à ………………………………………. 

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

 
4) Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού για τα πιο κάτω επίθετα: 
 

α. ὁ σοφός ……………………………………/……………………………………………. 

β. ἡ αἰσχρά ………………………………………/…………………………………………. 

γ. τὸ ἀβέβαιον ……………………………………/……………………………………. 

δ. ἡ ἰσχυρά ………………………………………/…………………………………………. 

ε. ἡ νόµιµος ………………………………………/…………………………………………. 

στ. ὁ σπουδαίος ……………………………………/……………………………………. 

ζ.  τὸ ἀνιαρόν ……………………………………/……………………………………. 

η. ὁ κίβδηλος  ……………………………………/……………………………………. 

θ. ἡ ἀθάνατος ……………………………………/……………………………………. 

ι. ἡ ὀγδόη ………………………………………/…………………………………………. 


