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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
 
1) Να σχηµατίσετε τα παραθετικά των επιθέτων (προσέξτε ποια επίθετα είναι 
β´ κλιτα και ποια γ´ κλιτα!): 
	  
θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

ἀληθής  	  

βραχύς  	  

ἐλαφρός  	  

σαφής  	  

εὐδαίµων  	  

εὐγενής  	  

πονηρός  	  

δίκαιος  	  

εὐγνώµων  	  

σοφός  	  

εὐτυχής  	  

σώφρων  	  

ἐνδοξος  	  

ἀσεβής  	  

ἀνδρεῖος  	  

νέος  	  

ὑγιής  	  

θερµός  	  

ζωηρός  	  

ἀµνήµων  	  

σεµνός  	  

 

• οµαλά παραθετικά επιθέτων και επιρρηµάτων 
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2) Να δώσετε τον ίδιο τύπο των επιθέτων και επιρρηµάτων: 
 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

τῷ εὐδαίµονι   

τοὺς εὐτυχεῖς   

τῶν σοφῶν   

ταῖς πονηραῖς   

τὴν ὑγιῆ   

τὸ σεµνοπρεπές   

τὸν σώφρονα   

τοῦ δικαίου   

τὰς ένδόξους   

τὰ εὐπρεπῆ   

τὸ χαλεπόν   

εὐτυχῶς (επίρρ.)   

ἀληθῶς (επίρρ.)   

σοφῶς (επίρρ.)   

ἀσµένως (επίρρ.)   

σωφρόνως (επίρρ.)   

 
 
3) Να σχηµατίσετε τα παραθετικά των επιθέτων (προσέξτε το δίχρονο φωνήεν: 
είναι µακρὀ ή βραχύ;): 
 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

ἱκανός   

ἔντιµος   

εὔθυµος   

ἤπια   

πλουσία   

τίµιος   

περίλυπος   

δυνατός   

ἰσχυρός   

φρόνιµος   

ἔγκυρος   
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4) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων στον 
συγκριτικό βαθµό: 
 
α. Ὦ παῖ, γίγνου ……………………..…….. τοῦ πατρός (εὐτυχής). 

β. Ὅσῳ …………………………………., τοσούτῳ κοσµιώτερος εἶ (σοφός). 

γ. Οἱ Πέρσαι ἦν ………………..………… τῶν Ἐλλήνων (άσεβής). 

δ. Δίκαιος ἐλέγετο Σόλων, ………….………………….. δὲ Ἀριστείδης (δίκαιος). 

ε. …………………………….. αἱ παραινέσεις τῶν γεραιτέρων εἰσίν (σώφρων). 

στ. Μένανδρος ἦν κωµικὸς ποιητὴς τῶν ……..…………………………… (ἔνδοξος). 

ζ. Οὐδὲν ἐστὶ ………………………………. τῆς πατρίδος (τίµιος). 

η. Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, ……………………………. µὲν 

Ἀρταξέρξης, ……………………………. δὲ Κῦρος (πρέσβυς, νέος). 

 

 

5) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων και 
επιρρηµάτων στον υπερθετικό βαθµό: 
 

α. Παρ´ Εὐφράτην πόλις ἦν ………………………………, ὄνοµα Θάψακος (εὐδαίµων). 

β. Σεύθης κελεύει Ξενοφῶντα ἕπεσθαι (= να ακολουθήσει) ἔχοντα τοὺς 

………………………………….. τῶν ὁπλιτῶν (νέος). 

γ. Τῶν ὁδῶν ἡ µὲν …………………………………, ἡ δὲ …….…………………….. ἐστίν 

(εὔπορος, χαλεπός). 

δ. Οὐδὲν …………………………….. καὶ …………………………… τῆς πατρίδος ἐστί 

(σεµνός, θεῖος). 

ε. Τὰ τῶν ἄνθρώπων πάντα ……………………………………… εἰσίν (ἀβέβαιος). 

στ. Οἱ φαῦλοι ……………………………… περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, επίρρ.). 

ζ. Ἁπάντων …………………………….. οἱ ὁπλῖται ἐµάχοντο (ἀνδρείως, επίρρ.). 

η. Μένανδρος ………………………………. τοὺς τρόπους τῶν ἀνθρώπων ἐξεικόνισεν 

(περιφανῶς, επίρρ.). 

 


