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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

 

1. Να διατυπωθούν οι επόμενες προτάσεις με όλους τους τύπους τους 

στον πληθυντικό. 

 

α. Οὗτος ἔπεμπεν ἱππέα τῷ βασιλεῖ. 

β. Ἡ πόλις αὕτη ἔνδοξος ἦν. 

γ. Ἕξις ἐστὶ δευτέρα φύσις. 

δ. Καλὸν τέκνον χάρμα (= ευφροσύνη) τοκέως (=γονιού) ἐστί. 

ε. Ὅς πίστιν ἔχει ἀμάχητον (= ακατανίκητη)  δύναμιν ἔχει. 

 

 

2. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ου-

σιαστικά.  

ΟΝ.       ……………        …………..         αἱ δόσεις          ……………… 

ΓΕΝ.     ……………         τῆς πόλεως      …………..        ……………. 

ΔΟΤ.     ταῖς πράξεσι      ……………       …………..        ………………. 

ΑΙΤ.      …………..           …………….       ..………..         τὴν  ἔλλειψιν 

ΚΛΗΤ.  ……………         …………….      ……………       ………………. 

 

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

τὰς ἀποφάσεις      ——>    ………………………………… 

τῇ ἐνέσει               ——>    …………………………………. 

τῶν ὄψεων            ——>    ………………………………… 

ἡ ἐπίθεσις              ——>    ………………………………… 

ταῖς διώξεσι          ——>    ………………………………… 

τῆς ἀπολαύσεως   ——>    ………………………………… 
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τὴν ῥίψιν              ——>    ………………………………… 

αἱ ἀπολύσεις        ——>     ……………………………….. 

 

4. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ου-

σιαστικά. 

ΟΝ.      …………     ………….        ……….            ………….        …………….. 

ΓΕΝ.    τοῦ ἱερέως  …………         τοῦ βήματος    ………….        ………….. 

ΔΟΤ.    …………     τῇ ἀποφάσει  ……………      .................      ………….. 

ΑΙΤ.     ………..       ……………      …………..       τοὺς γονέας   τὰ ῥήματα 

ΚΛΗΤ. ………….    …………..        …………..       …………..        …………. 

 

5. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.  

τῷ πράγματι  ——>          ……………………………. 

τῶν θαυμάτων  ——>       ……………………………. 

τὰ ῥεύματα  ——>            ……………………………. 

τοῖς γραμματεῦσι ——>   ……………………………. 

τὸν ἱππέα  ——>               …………………………… 

οἱ τομεῖς ——>                  ………………………….. 

(ὦ) κουρεῖς ——>             …………………………… 

τῷ προβολεῖ  ——>           ………………………….. 

τοῖς ὑφάσμασι  ——>       ………………………….. 

τοῦ ὑπολείμματος  ——>  …………………………. 

(ὦ) βάσεις  ——>               ……………………….. 
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τὴν αἵρεσιν  ——>            ………………………. 

τῇ ἀνορθώσει  ——>         ……………………….. 

τῶν διαφθορέων  ——>    ………………………. 

τοῖς διατάγμασι  ——>     ………………………. 

τὰς καταθέσεις ——>       ……………………….. 

 

6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κα-

τάλληλο τύπο του ουσιαστικού που βρίσκεται σε παρένθεση και στη 

συνέχεια να τοποθετήσετε το ουσιαστικό στην ίδια πτώση του άλλου 

αριθμού.  

α. Ἅπαντες ἐν τῷ σταδίῳ ἐπευφήμουν τοὺς ………………….  

…..…………………. (δρομεὺς).  

β. Ἀποδώσω ἑπτὰ δραχμὰς τῷ ……………… …………………….. (κουρεὺς), 

ἵνα μὲ κείρῃ (=για να με κουρέψει).  

γ. Περικλῆς ἀπέδιδεν ἐν τῷ ………………. ……………………… (βῆμα) αὑτοῦ 

ὄγκον (=μεγαλοπρέπεια).  

δ. Οἱ περίοικοι ἀντεδίκουν (=διαφωνούσαν) περὶ τῶν ὅρων (=για τα σύνορα) 

τῶν ……………………   …………………………………. (κτῆμα).  

ε. Ἐν τῇ …………….  ………………………… (πράξις)  σκόπει (=να παρατη-

ρείς) τὸ ἦθος.  
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7. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ου-

σιαστικά.  

ΟΝ.     …………      ……………   …………           …………        …………… 

ΓΕΝ.   …………      τῶν ἁλιέων   …………          τῶν ἐνέσεων  ………… 

ΔΟΤ.   τῇ δονήσει   ………….     τῷ διπλώματι   …………         ………… 

ΑΙΤ.     ………..        ………...       …………          …………          τοὺς ἱππέας 

ΚΛΗΤ. ……….         …………      …………..        …………          ……………. 

 

8. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.  

τῷ διερμηνεῖ ——>                  ……………………………….. 

τὰ θαύματα ——>                   ……………………………….. 

τοῖς θέμασι——>                     ……………………………….. 

τὸν ἐπιδρομέα——>                ………………………………. 

τῇ ἀνταποδόσει ——>             ……………………………….. 

τὰς προσβάσεις——>               ……………………………… 

τῷ κατασκευάσματι ——>       ……………………………… 

τῶν ἀρχιερέων ——>               ……………………………… 

τῶν κατακτήσεων ——>          …………………………….. 

τοῖς συγγραφεῦσι ——>          …………………………….. 

ἡ ἀνάστασις ——>                   ……………………………. 

τῶν καταστρωμάτων ——>     …………………………….. 
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9. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για κάθε ουσιαστι-

κό.  

 

ὁ γραμματεύς ——> δοτ. ενικού……………… / δοτ. πληθυντ……………….. 

ἡ μετάληψις ——> γεν. ενικού…………….. / κλητ. ενικού……..………. / δοτ. 

πληθυντ……………… 

τὸ ἐπίχρισμα ——> γεν. πληθυντ…………… / δοτ. πληθυντ………………… 

ὁ τομεύς ——> γεν. ενικού…………… / κλητ. ενικού ……………. / ονομ. 

πληθυντ………………. 

 

10. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τους όρους 

τους.  

α. Οὐ λέγεις τὴν ἀλήθειαν.  

β. Νικίας καὶ Ἀλκιβιάδης ἦν στρατηγοί.  

γ. Οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο ἐν τῷ σταδίῳ.  

δ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀνέθηκαν τῷ Ἀπόλλωνι τρίποδα.  

ε. Πολλάκις ἐσυμβουλεύσαμεν ἡμᾶς καὶ ἅπαντας τοὺς συμμάχους μὴ 

πολεμεῖν.  

 

11. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τους όρους 

τους.  

α. Δάμων καὶ Φιντίας ἦσαν φίλοι.  

β. Ὁ δῆμος ἤκουσεν τοῦ ῥήτορος.  

γ. Οὐκ ἐθέλομεν πολεμεῖν.  

δ. Τριάκοντα νῆες (=καράβια) ἔπλεον εἰς Κρήτην.  
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ε. Οὐκ ἐσμὲν φαῦλοι καὶ πονηροί.  

στ. Ἕλληνες καὶ Πέρσαι οὐκ ἐπολέμουν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ.  

ζ. Πολλοὶ ῥήτορες ἠγόρευον καθ’ ἡμέραν ἐν τῇ ἀγορᾷ.  

η. Ἐβοηθήσαμεν ὐμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς συμμάχοις ἐν ἐκείνῳ τῷ κινδύνῳ.  

 


