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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
 

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

 
α. Βαθεῖα ἡ διῶρυξ ἐστί (…………………………………………………………………….) 

β. Οἱ Πέρσαι πόλεµον ἐµήνυσαν τοῖς Ἕλλησι τοῖς ταχέσι κήρυξι (……………………...) 

γ. Δέκα ἔτη ὁ Ὀδυσσεὺς διὰ τοῦ εὐρέος πόντου ἐπλανᾶτο (…………………………….) 

δ. Οὐχ ἡδύ ἐστι µάχεσθαι ἀλλήλοις (………………………….……………………………) 

ε. Ὁ κάπρος δάκνει τῷ ὀξεῖ ὀδόντι (…………………………….………………………….) 

στ. Ὁ Περικλῆς τῇ βαρείᾳ νόσῳ τοῦ λιµοῦ ἔθανεν (…..…………………………………..) 

ζ. Παχέα ζῷα τοῖς θεοῖς ἔθυσαν (…………………………………………………………...) 

η. Τραχεῖα ἐστὶ ἡ διὰ τοῦ ὄρους ὁδός (……………………………………….…………….) 

θ. Ἡ ἔρις τῶν Ἀτρειδῶν ὀξεῖα ἦν (………………………….……………………………….) 

ι. Αἱ συλλαβαὶ εἰσῖ µακραὶ και βραχεῖαι (………………..…........ / ..................................) 

 
2) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου: 
 
α. Οἱ ὁπλῖται  ……………………. ξίφη ἔχουσιν (ὀξύς). 

β. Ἀρχή ἐστι τὸ …………………………. τοῦ παντός (ἥµισυς). 

γ. ……………………. ὁδοὺς πορευόµεθα (τραχύς). 

δ. …………………….. τὸ ρεῦµα τοῦ ποταµοῦ ἐστίν (ταχύς). 

ε. Παντοῖοι (= κάθε λογής) ἰχθύες ἐν τοῖς ………………………….. ὕδασιν εισί (βαθύς). 

στ. Ἐν ……………………….. χρόνῳ ταῦτα ἐγένοντο  (βραχύς). 

ζ. Ἐχρῶντο ……………………….. ξίφεσι (ὀξύς). 

η. Αὕτη ἡ θάλασσα µεγάλη καὶ ……………………………. ἐστί (πλατύς). 

θ. Βάθιζε, ὦ ἄνθρωπε, τὴν …………………………….. ὁδόν (εὐθύς). 

ι. Οἱ βότρυες εισίν …………………………….. (γλυκύς). 

 

• επίθετα γ΄ κλίσης (φωνηεντόληκτα σε -ύς -εῖα -ύ) 
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3) Να συµπληρώσετε τις καταλήξεις: 
 

α. Τοῖς γλυκ............... ὕδασιν ἐπορεύθησαν. 

β. Ἀκούω τοὺς ἡδ…………. φθόγγους τῶν πτηνῶν. 

γ. Τοῖς ταχ………….. ἵπποις οἱ θηρευταὶ θηρεύουσιν. 

δ. Πλατ…………. ἦν ἡ ὁδός. 

ε. Τὰ παχ…………. ἐδάφη τῆς Ἰνδικῆς χώρας καρποὺς ἡδ………….. φέρουσιν. 

στ. Τῷ ὀξ……. πελέκει Ἀλέξανδρος τὸν Γόρδιον δεσµὸν ἐπέκοψεν. 

ζ. Ὁ κύων (= σκύλος) τοῖς ὀξ………… ὀδοῦσι (= µε τα δόντια) δάκνει. 

η. Φήµιος ἦν λιγ………… ἀοιδός. 

θ. Ἡδ…………. εἰσὶν οἱ λόγοι τῶν ποιητῶν. 

ι. Λίθῳ Κύκλωψ τὸ στόµιον τοῦ βαθ……… σπηλαίου ἀπέκλεισεν. 

ια. Τὴν πρὸς Ἀσίαν ὁδὸν βαθ…………… χαράδραι ἀνακόπτουσιν. 

 

 
 


