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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
 
1) Να γράψετε τον ίδιο τύπο των επιθέτων στους άλλους βαθµούς: 
	  

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

τὸν πολύν  	  

τὸ ἡδύ  	  

τοῦ καλοῦ  	  

 	  

τοῖς ἀγαθοῖς  	  

 	  

 	  

 	  

τόν κακόν  	  

 	  

τούς µικρούς  	  

   	  

 	  

ὁ µέγας   	  

τῆς ὀλίγης  	  

  	  

 	  

οἱ ταχεῖς  	  

τὸ αἰσχρόν  	  

τῶν ρᾳδίων  	  

 
 
 

• ανώµαλα παραθετικά επιθέτων και επιρρηµάτων 
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2) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων στο 
συγκριτικό βαθµό: 
 
α. Ὁ κόσµος τῆς διανοίας ……………………………….. ἐστί τοῦ τῆς φύσεως (ἀγαθός). 

β. Οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ ……………………..………. (µέγας) χάριν τοῖς εὐεργέταις ἔχουσιν 

ἢ οἱ κακοί (= παρά οι κακοί). 

γ. ………………………. ἐστὶ ἀναβαίνειν ἢ καταβαίνειν ἀπὸ τῶν ὀρῶν (ῥᾴδιος). 

δ. Οἱ ……………………………………………………. ἄρχουσιν ἀεί (ἀγαθός). 

ε. Οὐδὲν ἐστὶ ……………………………… πατρίδος (ἡδύς). 

στ. Ἐν ταῖς ἀνάγκαις ……………………………………. φίλος ἐστί χρηµάτων (ἀγαθός). 

ζ. Οὐκ ἐστὶ λύπης ………………………….. κακῶν τοῖς ἀνθρώποις (κακός). 

η. …………………………………………………. ἐστὶ σιωπᾶν ἢ λαλεῖν µάτην (ἀγαθός). 

 

3) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων στον 
υπερθετικό βαθµό: 

 
α. Πορεύοµαι τὴν …………………………….. ὁδόν (ταχύς). 

β. Οἱ Θεσσαλοὶ ………………………….. καὶ ……………………….. ἵππους ἔτρεφον 

(πολύς, καλός). 

γ. Παραίνεσις …………………………. καὶ …………………….. φάρµακον παρέχει 

(µέγας, ἡδύς). 

δ. Οἱ µαθηταὶ ……………..……………. χάριτας τοῖς διδασκάλοις ὀφείλουσι (πολύς). 

ε. Ζήσεις βίον …………………………………………….., ἐὰν θυµοῦ κρατῇς (ἀγαθός). 

στ. Σωκράτης ἦν ……………………………...…………… πάντων ἐν Ἀθήναις (ἀγαθός). 

ζ. Παιδεία ……………………..….. κτῆµα τοῖς ἀνθρώποις ἐστί (καλός). 

η. Ὁι Ἕλληνες ἐν τῇ Αίγύπτῳ …………………………..……… ἦσαν (ὀλίγος). 

 

4) Να γράψετε τα παραθετικά των επιρρηµάτων: 
 

 θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

ἀγαθός    

    

   

ὀλίγος    
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πολύς    

κακός    

    

   

 


