ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ –ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Απαντήσεις Ασκήσεων
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που δίνονται
ακολούθως:
συνεχής, πλατύς, πολύς, ιδεώδης, στοιχειώδης, διεθνής, ανεπιτυχής, δαιδαλώδης
1. Κατάφερε να τους συμφιλιώσει ύστερα από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες.
2. Το άρθρο έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της Διεθνούς Νεανικής
Βιβλιοθήκης του Μονάχου.
3. Ύστερα από πολλή σκέψη αποφάσισε να φύγει.
4. Η συνεννόηση ήταν αποτέλεσμα συνεχούς και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
5. Οι δρόμοι της πόλης μας είναι πλατιοί.
6. Είναι καταπληκτική η εντύπωση που προκαλεί το δαιδαλώδες κτήριο.
7. Δεν έδειχνε απέναντί του ούτε το στοιχειώδη σεβασμό.
8. Οι συνθήκες εργασίας σ’ αυτή την επιχείρηση είναι ιδεώδεις.
2. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους των λέξεων που
βρίσκονται στην παρένθεση.
1. Δεν αντέχω τη συνεχή πίεση (συνεχής πίεση).
2. Ορισμένα κράτη δε σέβονται τους διεθνείς κανόνες (διεθνής κανόνας) δικαίου.
3. Ορισμένες ομάδες είναι πολύ δημοφιλείς (δημοφιλής).
4. Έκανε έκκληση για αρραγή ενότητα (αρραγής ενότητα).
5. Παρακολούθησε τη διάλεξη του διαπρεπούς αρχαιολόγου (διαπρεπής
αρχαιολόγος).
6. Δεν γνωρίζω το ακριβές (ακριβής) έτος της γέννησής του.
7. Οι μαθητές επισκέφτηκαν διάφορα ευαγή ιδρύματα (ευαγές ίδρυμα).
8. Χαθήκαμε στους δαιδαλώδεις δρόμους (δαιδαλώδης δρόμος) της πόλης.
9. Ήμασταν μάρτυρες του πιο ειδεχθούς εγκλήματος (ειδεχθές έγκλημα).
10. Το Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε στα δασαρχεία την εκμετάλλευση των δασωδών
περιοχών (δασώδης περιοχή).
αρραγής: αυτός που δεν ραγίζει, που δεν θρυμματίζεται / (μτφ) αυτός που
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, από αδιάσπαστη ενότητα.
ευαγής: αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα και καθαρότητα / ευαγές
ίδρυμα: αυτό που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί για ευσεβείς και φιλανθρωπικούς σκοπού.
ειδεχθής: αυτός που είναι αποκρουστικός στην όψη και τη θέα, αυτός που προκαλεί
αηδία και αποτροπιασμό.

3. Να γράψετε τα ονοματικά σύνολα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
1. τον ευσεβή άνθρωπο / τους ευσεβείς ανθρώπους
2. τους νομοταγείς πολίτες / τον νομοταγή πολίτη
3. των προσεχών εβδομάδων / της προσεχούς εβδομάδας
4. των αναιδών ανθρώπων / του αναιδούς ανθρώπου
5. το αειθαλές δέντρο / τα αειθαλή δέντρα
6. των επικερδών επαγγελμάτων / του επικερδούς επαγγέλματος
7. τη συνεχή φροντίδα / τις συνεχείς φροντίδες
8. τα ακριβή στοιχεία / το ακριβές στοιχείο
9. του επιεικούς μέτρου / των επιεικών μέτρων
10. τη μεγαλοπρεπή είσοδο / τις μεγαλοπρεπείς εισόδους
4. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του επιθέτου ο πολύς, η
πολλή, το πολύ.
1. Καταβάλαμε πολλή προσπάθεια, για να επιτύχουμε.
2. Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την έξαρση της εγκληματικότητας.
3. Δε μου αρέσει ο πολύς θόρυβος και η πολλή φασαρία.
4. Υποδέχτηκαν την πρότασή μου με πολύ ενθουσιασμό.
5. Χρειάζεται πολλή προσοχή, όταν περνάμε το δρόμο.
6. Στην αφετηρία είχαν συγκεντρωθεί πολλοί δρομείς.
7. Άλλα ζώα είναι συνηθισμένα στο πολύ κρύο και άλλα στην πολλή ζέστη.
8. Πολλές γυναίκες είναι πιο ευσυνείδητες στη δουλειά τους από πολλούς άνδρες.
9. Η συμπεριφορά πολλών ανθρώπων είναι απαράδεκτη.
10. Κατάφερε να αναδειχτεί με πολύ μόχθο.
5. Τονίστε τις λέξεις στις φράσεις που ακολουθούν:
1. σκέψεις επιτήδειων ανθρώπων
2. αποτελέσματα αδέξιων χειρισμών
3. επίδομα για τους ανέργους
4. κίνδυνος παγκόσμιου πολέμου
5. το δίκαιο του ισχυρότερου
6. η φροντίδα του άρρωστου παιδιού
7. η εξέταση του αρρώστου
8. επίδομα ανήλικων εργαζομένων
9. η εκμετάλλευση των ανηλίκων
10. ο φόβος του αγνώστου
11. οι θέσεις των επίσημων προσώπων

6. Το καθένα από τα επίθετα που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση ταιριάζει
σε τρία ουσιαστικά διαφορετικού γένους. Να συμπληρώσετε τα κενά.
(αρχαίος, γελοίος, γενναίος, βαθύς, πλατύς, θαλασσής, διεθνής)
διεθνής οργανισμός
βαθύς ίσκιος
γενναίος στρατιώτης
αρχαίος πολιτισμός
γελοίος άνθρωπος
πλατύς ορίζοντας
θαλασσής ουρανός

θαλασσιά χάντρα
πλατιά κουβέρτα
βαθιά χαράδρα
γελοία αμφίεση
γενναία απόφαση
αρχαία θρησκεία
διεθνής αναγνώριση

διεθνές αεροδρόμιο
βαθύ ποτάμι
γενναίο παιδί
γελοίο υποκείμενο
αρχαίο θέατρο
πλατύ μέτωπο
θαλασσί πουκάμισο

7. Να σχηματίσετε τα τρία γένη των επιθέτων που βρίσκονται στο παρακάτω
κείμενο:
Έχω για του παιδιού το νου μια ιδέα κάπως διαφορετική από άλλους. Πιστεύω πως το
μυαλό του μπορεί να χωνέψει τροφή πιο λεπτή και πιο βαθιά κι απ’ όση συνηθίζουμε να
του προσφέρουμε. Μέσα στο μικρόκοσμο της ψυχής του γίνονται πράγματα πιο πολλά κι
απ’ όσα φαντάζονται του κόσμου οι ψυχολόγοι. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μου φαίνεται
πως είν’ εκείνοι που από τα πρώτα χρόνια τους γρικούσανε κουβέντες και αναστρεφότανε
με ιδέες πιο ψηλές από το παιδιακίσιο το μπόι τους.
Κωστής Παλαμάς
αρσενικό
ο διαφορετικός
ο λεπτός
ο βαθύς
ο πολύς
ο μεγάλος
ο πρώτος
ο ψηλός
ο παιδιακίσιος

θηλυκό
η διαφορετική
η λεπτή
η βαθιά
η πολλή
η μεγάλη
η πρώτη
η ψηλή
η παιδιακίσια

ουδέτερο
το διαφορετικό
το λεπτό
το βαθύ
το πολύ
το μεγάλο
το πρώτο
το ψηλό
το παιδιακίσιο

8. Να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα γένη των ακόλουθων επιθέτων:
το γερό, ο λείος, το στερεό, η βέβαιη, ο αραιός, το παμπάλαιο, ο ζηλιάρης, η γυναικεία, ο
σκούρος, το γνωστικό, η πορτοκαλιά, ο πεισματάρης, το φαρδύ, ο χρυσαφής, ο
ανοιχτομάτης, ο πολυλογάς, η θαλασσιά, η πλατιά.
αρσενικό
ο γερός
ο λείος
ο στερεός
ο βέβαιος
ο αραιός
ο παμπάλαιος

θηλυκό
η γερή
η λεία
η στερεή
η βέβαιη
η αραιή
η παμπάλαιη

ουδέτερο
το γερό
το λείο
το στερεό
το βέβαιο
το αραιό
το παμπάλαιο

ο ζηλιάρης
ο γυναικείος
ο σκούρος
ο γνωστικός
ο πορτοκαλής
ο πεισματάρης
ο φαρδύς
ο χρυσαφής
ο ανοιχτομάτης
ο πολυλογάς
ο θαλασσής
ο πλατύς

η ζηλιάρα
η γυναικεία
η σκούρα
η γνωστική
η πορτοκαλιά
η πεισματάρα
η φαρδιά
η χρυσαφιά
η ανοιχτομάτα
η πολυλογού
η θαλασσιά
η πλατιά

το ζηλιάρικο
το γυναικείο
το σκούρο
το γνωστικό
το πορτοκαλί
το πεισματάρικο
το φαρδύ
το χρυσαφί
το ανοιχτομάτικο
(το πολυλογάδικο)
το θαλασσί
το πλατύ

9. Να προσθέσετε το γράμμα ή τα γράμματα που λείπουν:
χάρτινος
σάπιος
τέλειος
υγιεινός
κυκλώπειος
έτοιμος
σκοτεινός

ξύλινος
αλληλέγγυος
αντικρινός
ομώνυμος
βόρειος
νόστιμος
μακρινός

πυθαγόρειος
όμοιος
άδειος
επίσημος
βραδινός
φρόνιμος
πρόθυμος

10. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα γράμματα που λείπουν.
ενάμισης μήνας
τριάμισι μέτρα
τεσσεράμισι ώρες
οχτώμισι χρονών
ενάμισι χιλιόμετρο
τρεισήμισι μήνες
μιάμιση σελίδα
μιάμισης ώρας
Γράφουμε: ο ενάμισης (χρόνος) – του ενάμιση (χρόνου) – τον ενάμιση χρόνο – η μιάμιση
(ώρα) – της μιάμισης (ώρας) – τη μιάμιση (ώρα) – το ενάμισι (λεπτό) – του ενάμισι
(λεπτού) – το ενάμισι (λεπτό) (πληθυντικός δεν υπάρχει). Κατ’ αυτό τον τρόπο
εντάσσουμε το ενάμισης στην κλίση των επιθέτων του τύπου -ής, -ιά, -ί (σταχτής, σταχτιά,
σταχτί), μολονότι διαφέρει στην προέλευσή του και στο θηλυκό (μιάμιση).
Σύμφωνα με το ουδέτερο ενάμισι, γράφονται και «κλίνονται» (στην πραγματικότητα
είναι άκλιτα) σε –ήμισι και –μισι οι τύποι του πληθυντικού (δεν έχουν ενικό) όλων των
άλλων αριθμητικών: δυόμισι μήνες, δυόμισι μέρες, δυόμισι κιλά, τρεισήμισι αιώνες,
τρεισήμισι ώρες, τρεισήμισι κιλά.

11.Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του
επιθέτου που σας δίνεται στην παρένθεση.
α. Ένα αυτοκίνητο πέρασε ξαφνικά από δίπλα μας με ιλιγγιώδη. (ιλιγγιώδης) ταχύτητα.
β. Για τρίτη συνεχή (συνεχής) χρονιά η επιχείρησή μας πολλαπλασίασε τα κέρδη της.
γ. Έχει όλα τα γνωρίσματα του συνετού και επιεικούς (επιεικής) ανθρώπου.
δ. Είναι ένα από τα πιο άγονα και βραχώδη (βραχώδης) μέρη της περιοχής.
ε. Ήμασταν μάρτυρες του πιο ειδεχθούς (ειδεχθές) εγκλήματος.
στ. Σέβομαι τους νομοταγείς (νομοταγής) πολίτες.
ζ. Στην αίτηση πρέπει να σημειώσουμε το ακριβές (ακριβής) έτος της γέννησής μας.

12.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου
πολύς, πολλή, πολύ.
α. Έχει αφιερώσει στο έργο αυτό πολύ κόπο και χρόνο.
β. Αυτός ο δρόμος έχει πολλή φασαρία.
γ. Άλλα ζώα είναι συνηθισμένα στο πολύ . κρύο και άλλα στην πολλή ζέστη.
δ. Πιστεύω πως πολλοί συνάδελφοι θα συμφωνήσουν με πολλές από τις προτάσεις.
ε. Η λύση πολλών ασκήσεων δεν έχει δοθεί.
στ. Οι θεατές χειροκρότησαν με πολύ . ενθουσιασμό και παράσταση.
ζ. Δουλεύει πολλές ώρες και έχει εξαντληθεί.

