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Β΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

1. Να κυκλώσετε τα ουσιαστικά που ανήκουν στην Β΄ κλίση:  

ἄμμος, πλίνθος, μάχαιρα, νίκη, τιμή, ταμίας, ποιμήν, Ἑρμῆς, πλοῦς, βορέας, 

δῶρον, Ἕλλην, νεώς, ὁδός 

 

2. Να αντιστοιχήσετε τους τύπους της στήλης Α΄ με τη γραμματική τους 

αναγνώριση στη στήλη Β΄:  

Α Β 
1. τόν κίνδυνον 

2. τῶν ὁδῶν 

3. ταῖς νήσοις 

4. ὦ πλοῦ 

5. τῆς καμήλου 

6. ὦ πρόχοι 

7. τοῦ νεώ 

8. οἱ ἆθλοι 

9. τήν ἄμπελον 

10. τούς λεώς 

α) γενική ενικού θηλυκό 

β) κλητική ενικού αρσενικό  

γ) αιτιατική πληθυντικού αρσενικό 

δ) αιτιατική ενικού αρσενικό 

ε) κλητική πληθυντικού θηλυκό 

στ) αιτιατική ενικού θηλυκό 

ζ) γενική πληθυντικού θηλυκό 

η) δοτική πληθυντικού θηλυκό   

θ) γενική ενικού αρσενικό 

ι) ονομαστική πληθυντικού αρσενικό 

  
 

3. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας: 

α) ταῖς ὁδαις  ……………………………………………………………. 

β) τοῦ κινδυνου ……………………………………………………………. 

γ) οἱ πλοι  ……………………………………………………………. 

δ) τά δωρα ……………………………………………………………. 

ε) τῷ δεσμωτηριῳ  ……………………………………………………………. 

 

4. Να κυκλώσετε τον σωστό τύπο: 

Α) Η δοτική του πληθυντικού του ουσιαστικού ἡ ἄμπελος είναι: 

α) ταῖς ἀμπέλαις  

β) ταῖς ἀμπέλοις 

β) Η ονομαστική του πληθυντικού του ουσιαστικού τό δῶρον είναι: 

α) τά δῶρα 

β) τά δώρα 

Γ) Η δοτική του ενικού του ουσιαστικού ὁ κίνδυνος είναι: 

α) τῷ κινδύνω 

β) τῷ κινδύνῳ  

Δ) Η δοτική του πληθυντικού του ουσιαστικού ὁ νεώς είναι: 

α) τοῖς νεῴς 

β) τοῖς νεῷς 

Ε) Η κλητική του ενικού του ουσιαστικού ὁ πλοῦς είναι: 

α) ὦ πλοῦ 

β) ὦ πλοῦε 
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5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

 γενική ενικού κλητική ενικού ονομαστική πληθυντ. δοτική πληθυντ. 

ὁ γεωργός     

ἡ νῆσος     

ὁ ἔκπλους     

ὁ λέως     

 

 
 

6. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

α) τῶν ἔκπλων  …………………………….. 

β) τήν νῆσον  …………………………….. 

γ) τάς ἄμμους  …………………………….. 

δ) ὦ ῥοῖ  …………………………….. 

ε) τῶν διδασκάλων  …………………………….. 

στ) ταῖς ψήφοις  …………………………….. 

ζ) τό δῶρον  …………………………….. 

η) τάς ἐλάφους  …………………………….. 

θ) ὁ στέφανος  …………………………….. 

ι) τό σκῆπτρον   …………………………….. 
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