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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  

 

 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΩΗ 

 

1) Να κλίνετε τις σσνεκυορές: 

 

 ενικός αριθμός 

Ολοκαζη. ηίς ἐιπίς (= θάποηα ειπίδα) ηί πρᾶγκα (θάποηο πράγκα) 

Γεληθή   

Δοηηθή   

Αηηηαηηθή   

 

 

 πληθσντικός αριθμός 

Ολοκαζη.   

Γεληθή   

Δοηηθή   

Αηηηαηηθή   

 

 

2) Να σσμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της αόριστης 

αντωνσμίας: 

 

α. Οἱ Ἕιιελες ἀθηθλοῦληαη εἰς …………………… ποηακόλ. 

β. Οὐ πηζηεύοκελ (= δελ έτοσκε εκπηζηοζύλε) ……………………. ἀλζρώποης. 

γ. Πῶς ὀλοκάδεη ὁ Ὅκερος Ἀγακέκλολα θαη …………………… ηῶλ Ἑιιήλφλ; 

δ. Χαιεποῦ …………… ἀλέκοσ πλέοληος Ποκπήχος εἰς λαῦλ …………… ἐπήδεζελ. 

ε. Φηιόζοθος ………………. ἔθε (= είπε) πρὸς λεαλίαλ ………………… βοσιόκελολ 

ποιιὰ ιέγεηλ. 

ζη. Εἰ ………….... ἀλζρώπῳ ἐβιάυακελ, οὐδεὶς κέκλεηαη. 

 

 

 αόριστη αληφλσκία τίς – τίς – τί (= θάποηος-θάποηα-θάποηο) 

 ερωτηματική αληφλσκία τίς – τίς – τί (= ποηος-ποηα-ποηο;) 
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4) Να κλίνετε τις σσνεκυορές: 

 

 ενικός αριθμός 

Ολοκαζη. ηίς ἄλζρφπος (= ποηος 

άλζρφπος;) 

ηί δέλδρολ (ποηο δέληρο;) 

Γεληθή   

Δοηηθή   

Αηηηαηηθή   

 

 πληθσντικός αριθμός 

Ολοκαζη.   

Γεληθή   

Δοηηθή   

Αηηηαηηθή   

 

 

5) Να σσμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της ερωτηματικής 

αντωνσμίας (οι απαντήσεις θα σε βοηθήσοσν να βρεις σε ποια πτώση 

μπαίνοσν!): 

 

α. …………. εἰζὶλ οἱ ποιέκηοη; - Oἱ Πέρζαη. 

β. ………….. ἐγέλοληο δηδάζθαιοη ηῶλ Ῥφκαίφλ; - Οἱ Ἕιιελες. 

γ. ………………. (= κε ποηοσς) οἱ Μαθεδόλες ἐποιεκεζαλ; - Τοῖς Πέρζαης. 

δ. …………….. ηῶλ Ἑιιήλφλ ἀεὶ δόιοσς εὕρηζθελ; - Ὀδσζζεύς. 

ε. ....................... σἱὸς ἦλ Περηθιῆς; - Ξαλζίπποσ. 

ζη. ...................... (= ζε ποηολ) oἱ ποιῖηαη πείζοληαη; - Τῷ λόκῳ. 

δ. ....................... ηοῦ ποιέκοσ αἰηίαλ λοκίδεης; - Τὴλ ἀδηθίαλ. 

ε. ........................ ηατέφς γεράζθεη (= γερλάεη); - Ἡ τάρης. 

ζ. ..................... ἐλ Σπάρηῃ οἱ παῖδες καλζάλοσζη; - Ἄρτεηλ θαὶ πείζεζζαη. 

η. ..................... οἱ Ἀζελαῖοη ἐλ Ἀργηλούζαης ἐλίθεζαλ; - Τοὺς Λαθεδαηκολίοσς. 

ηα. ....................... ηὸ ἄγαικα Φεηδίας ἐποίεζε; - Τοῦ Δηός. 

ηβ. Ἐπὶ ………… (= γηα ποηο πράγκα) ἐπαίρεηαη ἡ Νηόβε; - Ἐπ᾽ εὐηεθλίᾳ. 

ηγ. Παρὰ .............. (=  από ποηολ) Οἰδίποσς ἔκαζελ ὁηη ηὴλ κεηέραλ εἰς γάκολ 

ιήυεηαη; - Παρὰ ηοῦ Ἀπόιιφλος. 

 


