
 

Μαριάννα Τσιολπίδου-Φιλόλογος  www.arxaia-latinika.gr                       1 
 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΘΕΤΑ 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

1. Να κυκλώσετε τα ουσιαστικά που ανήκουν στην Ά κλίση:  

λοχίας, πολίτης, σῶμα, θάλασσα, τιμή, νόμος, κρατήρ, παιάν, τάγμα, Ἑρμῆς, 

δυναστεία, λόγος, Ἀριστοφάνης 

 

2. Να κυκλώσετε τον σωστό τύπο: 

Α) Η γενική ενικού του ουσιαστικού ὁ ἰδιώτης είναι: 

α) τοῦ ἰδιώτη 

β) τοῦ ἰδιώτου 

β) Η ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού ἡ θάλασσα είναι: 

α) τῶν θαλασσῶν 

β) τῶν θαλασσών 

Γ) Η κλητική του ενικού του ουσιαστικού ὁ ὁπλίτης είναι: 

α) ὦ ὁπλῖτα 

β) ὦ ὁπλίτα 

Δ) Η δοτική του ενικού του ουσιαστικού ἡ πεῖνα είναι: 

α) τῇ πείνᾳ 

β) τῇ πείνῃ 

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

α) ὦ δέσποτα 

β) ὦ δεσπότα 
 

στ) Η γενική πληθυντικού του ουσιαστικού ἐτησίαι είναι: 

α) ἐτησιῶν 

β) ἐτησίων 
 

ζ) Η γενική του ενικού του ουσιαστικού Σύλλας είναι: 

α) τοῦ Σύλλου 

β) τοῦ Σύλλα  

 

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

α) τῶν λοχιῶν  …………………………….. 
β) τήν ἅμαξαν  …………………………….. 
γ) τάς ἁμίλλας  …………………………….. 
δ) ὦ πολῖται  …………………………….. 
ε) τῶν εὐνοιῶν  …………………………….. 
στ) ταῖς βδέλλαις  …………………………….. 
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ζ) τάς μνᾶς  …………………………….. 
η) ὁ Ἑρμῆς  …………………………….. 

 

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

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

Ἕλλην, νεώς, ὁδός 

 

5. 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 

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

 γενική ενικού κλητική ενικού ονομαστική πληθυντ. δοτική πληθυντ. 

ὁ γεωργός     

ἡ νῆσος     

ὁ ἔκπλους     

ὁ λέως     

 

7. Να γράψετε την πτώση που ζητείται:  

ὁ ἥρως τη δοτική του ενικού ………………………………. 

ὁ στάχυς  την ονομαστική του πληθυντικού………………………………. 

ὁ ἔγχελυς την ονομαστική του πληθυντικού………………………………. 

ὁ ἁλιεύς  την αιτιατική του πληθυντικού………………………………. 

ὁ Πειραιεύς τη γενική του ενικού………………………………. 

ὁ πρέσβυς τη δοτική του ενικού………………………………. 

ὁ βοῦς τη δοτική του πληθυντικού………………………………. 

ἡ γραῦς  την αιτιατική του ενικού………………………………. 

ἡ πειθώ  την αιτιατική του ενικού………………………………. 
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ἡ τίγρις  τη γενική ενικού και πληθυντικού………………………………. 

ἡ πόλις  την αιτιατική του ενικού………………………………. 

ἡ πρᾶξις  την κλητική του ενικού………………………………. 

 

8. Να γράψετε την πτώση που ζητείται:  

ἡ σάλπιγξ τη δοτική του ενικού ………………………………. 

ἡ πομφόλυξ  την ονομαστική του πληθυντικού………………………………. 

ὁ θώραξ τη γενική του πληθυντικού………………………………. 

ἡ διῶρυξ την αιτιατική του ενικού………………………………. 

ὁ Αἰθίοψ τη γενική του ενικού………………………………. 

ὁ κῆρυξ τη δοτική του πληθυντικού………………………………. 

ὁ οἴαξ τη γενική του ενικού………………………………. 

ἡ θρίξ την αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού ………………………………. 

 

9. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους: 

 γενική  ενικού αιτιατική  
ενικού 

ονομαστική 
πληθυντικού 

Αιτιατική 
πληθυντικού 

ἡ ἔρις     
ἡ τυραννίς     
ἡ σφραγίς     
ἡ Ἑλλάς     
ὁ γίγας     
ἡ ἐσθής     
ὁ γέρων     
ὁ παῖς     

 

10. Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά: 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ὁ σωτήρ   ἡ ῥίς 

 τοῦ ἀγῶνος   

    
    

    

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

    

    

  τούς πατέρας  
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11. Να γράψετε την πτώση που ζητείται:  

ὁ Ἀριστοτέλης τη δοτική του ενικού ………………………………. 

ὁ Περικλῆς  την ονομαστική του πληθυντικού………………………………. 

τό τέμενοςτη γενική του πληθυντικού………………………………. 

τό τεῖχος την αιτιατική του ενικού………………………………. 

ἡ Ἠώς τη γενική του ενικού………………………………. 

τό τέραςτη δοτική του πληθυντικού………………………………. 

τό γέραςτη γενική του ενικού………………………………. 

τό πέρας την αιτιατική ενικού ………………………………. 

 

12. Να γράψετε την πτώση που ζητείται:  

ὁ Ζεύς τη δοτική του ενικού ………………………………. 

ὁ Ἀπόλλων  την κλητική του ενικού………………………………. 

τό στέαρτη γενική του πληθυντικού………………………………. 

ὁ κύων την αιτιατική του ενικού………………………………. 

ἡ κλείς τη γενική του ενικού………………………………. 

ὁ μάρτυςτη δοτική του πληθυντικού………………………………. 

τό κνέφαςτην αιτιατική του πληθυντικού………………………………. 

ἡ Πνύξ την αιτιατική ενικού ………………………………. 

 

13. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους: 

 γενική  ενικού αιτιατική 
ενικού 

ονομαστική 
πληθυντικού 

Αιτιατική 
πληθυντικού 

ὁ λύχνος     
ὁ σταθμός     
ἡ νύξ     
τό πῦρ     
ὁ πρεσβευτής     
ὁ υἱός     
ὁ Οἰδίπους     
ὁ ἀμνός     
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ΕΠΙΘΕΤΑ 

1. Να γράψετε την ίδια πτώση στα υπόλοιπα γένη: 

τῷ θερμῷ  …………………………,  ………………………… 

τῶν ἀρχαίων  …………………………,  ………………………… 

τόν ἔδοξον  …………………………,  ………………………… 

τοῖς ἀπλοῖς  …………………………,  ………………………… 

τόν κεραμεοῦν  …………………………,  ………………………… 

οἱ εὖνοι  …………………………,  ………………………… 

οἱ ἴλεῳ  …………………………,  ………………………… 

 

2. Να συμπληρώσετε τις συνεκφορές βάζοντας το επίθετο στην ίδια πτώση με το 

ουσιαστικό: 

α) τῷ ………………………. θανάτῳ  (αἰφνίδιος) 

β) τάς ………………………. ἀσπίδας  (χρυσοῦς) 

γ) τῆς ………………………. θαλάσσης  (πορφυροῦς) 

δ) τοῦ ………………………. ἀνδρός  (ἀξιόχρεως) 

 

3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους: 

 γενική  ενικού 
αρσενικού 

αιτιατική 
ενικού θηλυκό 

ονομαστική 
πληθυντικού 

αρσενικό 

Αιτιατική 
πληθυντικού 

ουδέτερο 

ὁ άληθής     
ὁ ποδήρης     
ὁ ἐξώλης     
ὁ αὐθάδης     
ὁ πολύς     
ὁ σαφής     
ὁ μέγας     
ὁ πρᾶος     

 

4. Να συμπληρώσετε τις συνεκφορές βάζοντας το επίθετο στην ίδια πτώση με το 

ουσιαστικό: 

τῷ ………………………. ποταμῷ  (βαθύς) 

τῇ……………………….  ἡδονῇ  (ἡδύς) 

τοῖς ………………………. ὕδασι  (γλυκύς) 

τά ………………………. ξίφη  (δίπηχυς) 

τοῖς ………………………. πελέκεσι  (ὀξύς) 

αἱ ………………………. ἄμπελοι  (εὔβοτρυς) 

τῆς ………………………. φιλίας  (βραχύς) 

ταῖς ………………………. ὅδοῖς  (ἥμισυς) 
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5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους: 

 γενική  ενικού 
αρσενικού 

αιτιατική 
ενικού θηλυκό 

ονομαστική 
πληθυντικού 

αρσενικό 

Αιτιατική 
πληθυντικού 

ουδέτερο 

ὁ εὔελπις     
ὁ αἰγλήεις     
ὁ ἰχθυόεις     
ὁ πᾶς     
ὁ δινήεις     
ὁ εὔχαρις     
ὁ δίπους     
ὁ ἅρπαξ     

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους: 

 γενική  ενικού 
αρσενικού 

αιτιατική 
ενικού θηλυκό 

ονομαστική 
πληθυντικού 

αρσενικό 

Αιτιατική 
πληθυντικού 

ουδέτερο 

ὁ μέλας     
ὁ ἄφρων     
ὁ ἀπάτωρ     

ὁ μεγαλοπράγμων     
ὁ μεγαλόφρων     
ὁ εὐγνώμων     
ὁ ἄρρην     
ὁ σώφρων     
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