
 

 

 

 

Ασκήσεις γραμματικής 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

Εκφώνηση 

 

Να συμπληρώσετε τα παραθετικά στον παρακάτω πίνακα: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

ἐχθρὸς 

ἐπιεικὴς 

τίμιος 

ἀκριβὴς 

χαρίεις 

ὀλίγος 

ἡδὺς 

μοχθηρὸς 

ἄπιστος 

 

 

 

 

 

 

Λύση 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

ἐχθρὸς ὁ, ἡ ἐχθίων, τὸ ἔχθιον  

και 

ἐχθρότερος, ἐχθροτέρα, 

ἐχθρότατον 

ἔχθιστος, ἐχθίστη, ἔχθιστον 

και 

ἐχθρότατος, ἐχθροτάτη, 

ἐχθρότατον 

ἐπιεικὴς ἐπιεικέστερος, ἐπιεικεστέρα, 

ἐπιεικέστερον 

ἐπιεικέστατος, ἐπιεικεστάτη, 

ἐπιεικέστατον 

τίμιος τιμιώτερος, τιμιωτέρα, 

τιμιώτερον 

τιμιώτατος, τιμιωτάτη, 

τιμιώτατον 

ἀκριβὴς ἀκριβέστερος, ἀκριβεστέρα, 

ἀκριβέστερον 

ἀκριβέστατος, ἀκριβεστάτη, 

ἀκριβέστατον 

χαρίεις χαριέστερος, χαριεστέρα, 

χαριέστερον 

χαριέστατος, χαριεστάτη, 

χαριέστατον 

ὀλίγος ὁ, ἡ μείων, τὸ μεῖον ὀλίγιστος, ὀλιγίστη, ὀλίγιστον 

ἡδὺς ὁ, ἡ ἡδίων, τὸ ἥδιον ἥδιστος, ἡδίστη, ἥδιστον 

μοχθηρὸς μοχθηρότερος, μοχθηροτέρα, 

σμοχθηρότερον 

μοχθηρότατος, μοχθηροτάτη, 

μοχθηρότατον 

ἄπιστος - - 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

Εκφώνηση 

 

Να γίνει αντικατάσταση σε όλους τους βαθμούς, των παρακάτω τύπων: 



καλλίονος, κρεῖττον (επίρρημα), μείζονας (αρσενικό), ταχίστην, βραδύτατα 

(επίρρημα), σφοδρούς, φανεροῦ, ἰσχυρῷ. 

Λύση 

 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

τοῦ καλλίονος τοῦ καλοῦ τοῦ καλλίονος τοῦ καλλίστου 

κρεῖττον 

(επίρρημα) 

εὖ κρεῖττον κράτιστα 

τοὺς μείζονας τοὺς 

μεγάλους 

τοὺς μείζονας, 

μείζους 

τοὺς μεγίστους 

τὴν ταχίστην τὴν ταχεῖαν τὴν θάττονα, 

θάττω 

τὴν ταχίστην 

βραδύτατα 

(επίρρημα) 

βραδέως βραδύτερον βραδύτατα 

τοὺς σφοδρούς τοὺς 

σφοδρούς 

τοὺς σφοδροτέρους τοὺς 

σφοδροτάτους 

τοῦ φανεροῦ τοῦ 

φανεροῦ 

τοῦ φανερωτέρου τοῦ 

φανερωτάτου 

τῷ ἰσχυρῷ τῷ ἰσχυρῷ τῷ ἰσχυροτέρῳ τῷ ἰσχυροτάτῳ 

 

 

 ΑΣΚΗΣΗ 3 

 

Εκφώνηση 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον τύπο που ζητείται: 

 

α. Καὶ τοσούτῳ ....................(χαλεπός, συγκριτικός) ἔχουσι τὴν σύνθεσιν ὅσῳ περ τὸ 

σεμνύνεσθαι τοῦ σκώπτειν καὶ τὸ σπουδάζειν τοῦ παίζειν ..........................(ἐπίπονος, 

συγκριτικός) ἐστιν. σημεῖον δὲ .....................(μέγας υπερθετικός). 

β. Χαλεπὸν μὲν οὖν μηδὲν .......................(καταδεής, συγκριτικός) εἰπεῖν ὧν 

πεπόνθαμεν· 

γ. Ἡμεῖς δὲ μηδ’ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ......................(ἐχθρός, υπερθετικός) 

τύχοιμεν. 

δ. Δοκοῦσι δὲ καὶ ......................(ἀγαθός,συγκριτικός) γίνεσθαι ἐνεργοῦντες καὶ 

διορθοῦντες ἀλλήλους· 

ε. Ὥστε καὶ τοὺς ....................(μέγας, συγκριτικός) δύναμιν ἔχοντας ὑπὸ τῶν 

ἀσθενεστέρων κρατηθῆναι. 

στ. Οὔτε γὰρ ἂν ......................(ἄδικος, συγκριτικός) οὐδένας ἡμῶν εὕροιτε 

τηλικαύταις συμφοραῖς περιπεπτωκότας οὔτ’ἐκ ....................(πολύς, συγκριτικός) 

χρόνου πρὸς τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκειότερον διακειμένους. ἔτι δὲ τοιούτων 

δεησόμενοι πάρεσμεν ἐν οἷς κίνδυνος μὲν οὐδεὶς ἔνεστιν, ἅπαντες δ’ ἄνθρωποι 

νομιοῦσιν ὑμᾶς πειθομένους .........................(ὅσιος, υπερθετικός) καὶ 

........................(δίκαιος, υπερθετικός) εἶναι τῶν Ἑλλήνων.  

Λύση 

 

α. Καὶ τοσούτῳ χαλεπωτέραν (χαλεπός, συγκριτικός) ἔχουσι τὴν σύνθεσιν ὅσῳ περ 

τὸ σεμνύνεσθαι τοῦ σκώπτειν καὶ τὸ σπουδάζειν τοῦ παίζειν ἐπιπονώτερόν. 

σημεῖον δὲ μέγιστον (μέγας υπερθετικός). 



β. Χαλεπὸν μὲν οὖν μηδὲν καταδεέστερον (καταδεής, συγκριτικός) εἰπεῖν ὧν 

πεπόνθαμεν· 

γ. Ἡμεῖς δὲ μηδ’ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ἐχθίστοις (ἐχθρός, υπερθετικός) 

τύχοιμεν. 

δ. Δοκοῦσι δὲ καὶ βελτίους (ἀγαθός,συγκριτικός) γίνεσθαι ἐνεργοῦντες καὶ 

διορθοῦντες ἀλλήλους· 

ε. Ὥστε καὶ τοὺς μείζω (μέγας, συγκριτικός) δύναμιν ἔχοντας ὑπὸ τῶν 

ἀσθενεστέρων κρατηθῆναι. 

στ. Οὔτε γὰρ ἂν ἀδικώτερον (ἄδικος, συγκριτικός) οὐδένας ἡμῶν εὕροιτε 

τηλικαύταις συμφοραῖς περιπεπτωκότας οὔτ’ἐκ πλείονος (πολύς, συγκριτικός) 

χρόνου πρὸς τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκειότερον διακειμένους. ἔτι δὲ τοιούτων 

δεησόμενοι πάρεσμεν ἐν οἷς κίνδυνος μὲν οὐδεὶς ἔνεστιν, ἅπαντες δ’ ἄνθρωποι 

νομιοῦσιν ὑμᾶς πειθομένους ὁσιωτάτους (ὅσιος, υπερθετικός) 

καὶ δικαιοτάτους (δίκαιος, υπερθετικός) εἶναι τῶν Ἑλλήνων. 

  

 

 ΑΣΚΗΣΗ 4 

 

Εκφώνηση 

 

Να συμπληρώσετε τους τύπους των επιρρημάτων στον παρακάτω πίνακα: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

  τάχιστα 

ἀξίως   

 ἧττον  

 ἥδιον  

  πλεῖστα 

ῥᾳδίως   

 ἄμεινον  

σωφρόνως   

 χεῖρον  

Λύση 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

ταχέως θᾶττον τάχιστα 

ἀξίως ἀξιώτερον ἀξιώτατα 

ὀλίγον ἧττον ἥκιστα 

ἡδέως ἥδιον ἥδιστα 

πολὺ πλέον πλεῖστα 

ῥᾳδίως ῥᾷον ῥᾷστα 



εὖ ἄμεινον ἄριστα 

σωφρόνως σωφρονέστερον σωφρονέστατα 

κακῶς χεῖρον 

 

κάκιον 

χείριστα 

 

κάκιστα 
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