
 
Ασκήσεις γραμματικής 

 
 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

ὁ ἥρως     

ἡ μεῖξις     

ὁ χειμὼν     

ὁ ἀθὴρ     

ὁ γνώμων     

ὁ κηφὴν     

 

Λύση 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

ὁ ἥρως τοῦ ἥρωος τὸν ἥρωα τῶν ἡρώων τοὺς ἥρωας 

ἡ μεῖξις τῆς μείξεως τὴν μεῖξιν τῶν μείξεων τὰς μείξεις 

ὁ χειμὼν τοῦ χειμῶνος τὸν χειμῶνα τῶν χειμώνων τοὺς χειμῶνας 

ὁ ἀθὴρ τοῦ ἀθέρος τὸν ἀθέρα τῶν ἀθέρων τοὺς ἀθέρας 

ὁ γνώμων τοῦ γνώμονος τὸν γνώμονα τῶν γνωμόνων τοὺς γνώμονας 

ὁ κηφὴν τοῦ κηφῆνος τὸν κηφῆνα τῶν κηφήνων τοὺς κηφῆνας 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφερθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

τὸν ἁλιέα (αιτιατική ενικού)  

τῶν μυῶν (γενική πληθυντικού)  

τῇ φειδοῖ (δοτική ενικού)  

τὴν ἰσχὺν (αιτιατική ενικού)  

τὰς χάριτας (αιτιατική πληθυντικού)  



τὸν κώνωπα (αιτιατική ενικού)  

(ὦ) ἐλέφαντες (κλητική πληθυντικού)  

(ὦ) σωτῆρες (κλητική πληθυντικού)  

οἱ μῆνες (ονομαστική πληθυντικού)  

τὸ γῆρας (ονομαστική ενικού)  

τοῦ κρέως (γενική ενικού)  

τὰ ἤθη (ονομαστική πληθυντικού)  

(ὦ) ἔριδες (κλητική πληθυντικού)  

οἱ θεράποντες (ονομαστική πληθυντικού)  

τῷ σπινθῆρι (δοτική ενικού)  

τῶν αὐλάκων (γενική πληθυντικού)  

τὸ μεῖγμα (ονομαστική ενικού)  

(ὦ) ἡγεμόνες (κλητική πληθυντικού)  

 

Λύση 

 

 
τὸν ἁλιέα (αιτατική ενικού) τοὺς ἁλιέας 

τῶν μυῶν (γενική πληθυντικού) τοῦ μυὸς 

τῇ φειδοῖ (δοτική ενικού) (δεν έχει πληθ.) 

τὴν ἰσχὺν (αιτιατική ενικού) τὰς ἰσχῦς 

τὰς χάριτας (αιτιατική πληθυντικού) τὴν χάριν 

τὸν κώνωπα (αιτιατική ενικού) τοὺς κώνωπας 

(ὦ) ἐλέφαντες (κλητική πληθυντικού) (ὦ) ἐλέφαν 

(ὦ) σωτῆρες (κλητική πληθυντικού) (ὦ) σῶτερ 

οἱ μῆνες (ονομαστική πληθυντικού) ὁ μὴν 

τὸ γῆρας (ονομαστική ενικού) (δεν έχει πληθ.) 

τοῦ κρέως (γενική ενικού) τῶν κρεῶν 

τὰ ἤθη (ονομαστική πληθυντικού) τὸ ἦθος 

(ὦ) ἔριδες (κλητική πληθυντικού) (ὦ) ἔρι 

οἱ θεράποντες (ονομαστική πληθυντικού) ὁ θεράπων 

τῷ σπινθῆρι (δοτική ενικού) τοῖς σπινθῆρσι(ν) 



τῶν αὐλάκων (γενική πληθυντικού) τοῦ αὔλακος 

τὸ μεῖγμα (ονομαστική ενικού) τὰ μείγματα 

(ὦ) ἡγεμόνες (κλητική πληθυντικού) (ὦ) ἡγεμὼν 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Εκφώνηση 
 
Να σημειώσετε x στο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ  

 Σ Λ 

α. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ἡ νησὶς» είναι «ταῖς νησῖσι».   

β. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ ἔρις» είναι «(ὦ) ἔρις».   

γ. Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ὁ ἄναξ», είναι «τοῦ ἄνακτος».   

δ. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ γαστὴρ» είναι «(ὦ) γάστερ».   

ε. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ἡ χεὶρ» είναι «ταῖς χερσί».   

στ. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ὁ γνώμων» είναι «(ὦ) γνῶμον».   

 

Λύση 

 

 Σ Λ 

α. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ἡ νησὶς» είναι «ταῖς νησῖσι(ν)». x  

β. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ ἔρις» είναι «(ὦ) ἔρις».  x 

γ. Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ὁ ἄναξ», είναι «τοῦ ἄνακτος». x  

δ. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ γαστὴρ» είναι «(ὦ) γάστερ».  x 

ε. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ἡ χεὶρ» είναι «ταῖς χερσί(ν)». x  

στ. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ὁ γνώμων» είναι «(ὦ) γνῶμον». x  

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Εκφώνηση 
 
Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού τα παρακάτω ουσιαστικά: 
ὁ πούς, ἡ ἀλκυών, τὸ τεῖχος, ἡ ἴς (= ίνα), ὁ χιτών, ὁ πένης. 

 

Λύση 

 
 
Ενικός αριθμός 

Γεν. τοῦ ποδὸς τῆς ἀλκυόνος 



Δοτ. τῷ ποδὶ τῇ ἀλκυόνι 

Αιτ. τὸν πόδα τὴν ἀλκυόνα 

 

Γεν. τοῦ τείχους τῆς ἰνὸς τοῦ χιτῶνος τοῦ πένητος 

Δοτ. τῷ τείχει τῇ ἰνὶ τῷ χιτῶνι τῷ πένητι 

Αιτ. τὸ τεῖχος τὴν ἶνα τὸν χιτῶνα τὸν πένητα 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Γεν. τῶν ποδῶν τῶν ἀλκυόνων 

Δοτ. τοῖς ποσὶ(ν) ταῖς ἀλκυόσι(ν) 

Αιτ. τοὺς πόδας τὰς ἀλκυόνας 

 

Γεν. τῶν τειχῶν τῶν ἰνῶν τῶν χιτώνων τῶν πενήτων 

Δοτ. τοῖς τείχεσι ταῖς ἰσὶ(ν) τοῖς χιτῶσι(ν) τοῖς πένησι(ν) 

Αιτ. τὰ τείχη τὰς ἶνας τοὺς χιτῶνας τοὺς πένητας 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Εκφώνηση 
 
Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

τὸ ἄστυ     

ἡ πειθὼ     

ἡ φάλαγξ     

ἡ βαλβὶς     

ὁ ἰχὼρ     

ὁ κίων     

ἡ ποίησις     

ἡ σειρὴν     

 

 

 

Λύση 

 



 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

τὸ ἄστυ τῷ ἄστει τὸ ἄστυ τοῖς ἄστεσι(ν) τὰ ἄστη 

ἡ πειθὼ τῇ πειθοῖ τὴν πειθὼ - - 

ἡ φάλαγξ τῇ φάλαγγι τὴν φάλαγγα ταῖς φάλαγξι(ν) τὰς φάλαγγας 

ἡ βαλβὶς τῇ βαλβίδι τὴν βαλβίδα ταῖς βαλβῖσι(ν) τὰς βαλβίδας 

ὁ ἰχὼρ τῷ ἰχῶρι τὸν ἰχῶρα τοῖς ἰχῶρσι(ν) τοὺς ἰχῶρας 

ὁ κίων τῷ κίονι τὸν κίονα τοῖς κίοσι(ν) τοὺς κίονας 

ἡ ποίησις τῇ ποιήσει τὴν ποίησιν ταῖς ποιήσεσι(ν) τὰς ποιήσεις 

ἡ σειρὴν τῇ σειρῆνι τὴν σειρῆνα ταῖς σειρῆσι(ν) τὰς σειρῆνας 

 

 

  
ΑΣΚΗΣΗ 6 

 
Εκφώνηση 
 
Να γραφεί η ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

ταῖς γυναιξὶ(ν)  

τοὺς λιμένας  

(ὦ) παῖδες  

τῷ Ἱεροκλεῖ  

τῇ κνημῖδι  

τὰ κτήματα  

τῷ Τιτᾶνι  

τὸν βαφέα  

τοὺς πήχεις  

τὴν δρῦν  

(ὦ) γὺψ  

τῇ πατρίδι  

τῇ Αὐλίδι  

(ὦ) χιόνες  

Λύση 

ταῖς γυναιξί(ν) τῇ γυναικὶ 

τοὺς λιμένας τὸν λιμένα 



(ὦ) παῖδες (ὦ) παῖ 

τῷ Ἱεροκλεῖ (δεν έχει) 

τῇ κνημῖδι ταῖς κνημῖσι(ν) 

τὰ κτήματα τὸ κτῆμα 

τῷ Τιτᾶνι τοῖς Τιτᾶσι(ν) 

τὸν βαφέα τοὺς βαφέας 

τοὺς πήχεις τὸν πῆχυν 

τὴν δρῦν τὰς δρῦς 

(ὦ) γὺψ (ὦ) γῦπες 

τῇ πατρίδι ταῖς πατρίσι(ν) 

τῇ Αὐλίδι ταῖς Αὐλίσι(ν) 

(ὦ) χιόνες (ὦ) χιὼν 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 7 
 
Εκφώνηση 
 
Να σημειώσετε x στο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ  

 Σ Λ 

α. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ εἰκὼν» είναι «(ὦ) εἰκών».   

β. Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ἡ φρὴν» είναι «τῆς φρενός».   

γ. Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ὁ πλακοῦς» είναι «τοῦ πλακοῦντος ».   

δ. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ὁ ἀστὴρ» είναι «τοῖς ἀστράσι».   

ε. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ τυραννὶς» είναι «(ὦ) τυραννίς».   

 

Λύση 

 

 Σ Λ 

α. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ εἰκὼν» είναι «(ὦ) εἰκών». x  

β. Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ἡ φρὴν» είναι «τῆς φρενός». x  

γ. Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ὁ πλακοῦς» είναι «τοῦ πλακοῦντος». x  

δ. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ὁ ἀστὴρ» είναι «τοῖς ἀστράσι». x  

ε. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ τυραννὶς» είναι «(ὦ) τυραννίς».  x 



 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 8 
 
Εκφώνηση 
 
Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών: 
ἡ φλόξ, ὁ ἱδρώς, τὸ ἔαρ, ἡ γαστήρ, τὸ χρέος, ὁ Ἐμπεδοκλῆς, 
ἡ κορωνίς, ὁ αἰών. 

 

Λύση 

 
 
Ενικός αριθμός 

Γεν. τῆς φλογὸς τοῦ ἱδρῶτος τοῦ ἔαρος τῆς γαστρὸς τοῦ χρέους 

Δοτ. τῇ φλογὶ τῷ ἱδρῶτι τῷ ἔαρι τῇ γαστρὶ τῷ χρέει 

Αιτ. τὴν φλόγα τὸν ἱδρῶτα τὸ ἔαρ τὴν γαστέρα τὸ χρέος 

 

Γεν. τοῦ Ἐμπεδοκλέους τῆς κορωνίδος τοῦ αἰῶνος 

Δοτ. τῷ Ἐμπεδοκλεῖ τῇ κορωνίδι τῷ αἰῶνι 

Αιτ. τὸν Ἐμπεδοκλέα τὴν κορωνίδα τὸν αἰῶνα 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Γεν. τῶν φλογῶν τῶν ἱδρώτων - τῶν γαστέρων τῶν χρεῶν 

Δοτ. ταῖς φλοξὶ(ν) τοῖς ἱδρῶσι(ν) - ταῖς γαστράσι(ν) τοῖς χρέεσι(ν) 

Αιτ. τὰς φλόγας τοὺς ἱδρῶτας - τὰς γαστέρας τὰ χρέα 

 

Γεν. τῶν Ἑμπεδοκλέων τῶν κορωνίδων τῶν αἰώνων 

Δοτ. - ταῖς κορωνίσι(ν) τοῖς αἰῶσι(ν) 

Αιτ. τοὺς Ἐμπεδοκλεῖς τὰς κορωνίδας τοὺς αἰῶνας 

 
 


