
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Β΄ΚΛΙΣΗΣ  
 

1. Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

 

η αμπελος αιτιατ. πληθ.: τάς αμπέλους 

τό ζωον ονομ. πληθ.: τά ζ ωα 

τό δένδρον γενική ενικού: του δένδρου 

ο τρόπος δοτική πληθ.: τοις τρόποις 

η νησος κλητ. ενικού: ω νησε 

η ψ ηφος δοτική πληθ.: ταις ψήφοις 

ο δουλος  γενική πληθ.: τ ων δούλων 

 
 

2.     Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του 
άλλου αριθμού: 

τω τυράννω τοις τυράννοις της νόσου τ ων νόσων 

τόν θησαυρόν τούς θησαυρούς των καμήλων τ ης καμήλου 

τοις νεκροις τ ω νεκρ ω ταις πλίνθοις τ η πλίνθω 

τούς βίους τόν βίον τοις κρίνοις τ ω κρίν ω 

των λόγων του λόγου η τάφρος αι τάφροι 

του στρατηγου τ ων στρατηγ ων τό τέκνον τά τέκνα 

 

 

 

3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

   ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. ο τα υρος η αρκτος οι ποταμοί τά ποτήρια 

Γενική του ταύρου τ ης αρκτου των ποταμων τ ων 

ποτηρίων 

Δοτική τω ταύρ ω τ η αρκτω τοις ποταμοις τοις 

ποτηρίοις 

Αιτιατ. τόν ταυρον τήν αρκτον τούς ποταμούς τά ποτήρια 

Κλητ. ω τα υρε ω αρκτε ω ποταμοί ω ποτήρια 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς 

(προσοχή στον τονισμό): τό λίτρον, η νησος, ο εφηβος, ο ιατρός, η 

ράβδος. 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

τό λίτρον 
του λίτρου 

τω λίτρω 
τό λίτρον 

ω λίτρον 

η νησος 
της νήσου 

τη νήσ ω 
τήν νησον 

ω νησε 

ο εφηβος 
του εφήβου 

τω εφήβω 
τόν εφηβον 

ω εφηβε 

ο ιατρός1  
του ιατρου2 

τω ιατρω2 

τόν ιατρόν1 

ω ιατρέ1 

η ράβδος 
της ράβδου 

τη ράβδω 
τήν ράβδον 

ω ράβδε 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

τά λίτρα 

των λίτρων 
τοις λίτροις 
τά λίτρα 

ω λίτρα 

αι νησοι 

των νήσων 
ταις νήσοις 
τάς νήσους 

ω νησοι 

οι εφηβοι 

των εφήβων 
τοις εφήβοις 
τούς εφήβους 

ω εφηβοι 

οι ιατροί1 

των ιατρων2 

τοις ιατροις2  
τούς ιατρούς1 

ω ιατροί1 

αι ράβδοι 

των ράβδων 
ταις ράβδοις 
τάς ράβδους 

ω ράβδοι 

 

1. Η ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού και πληθυντικού 

αριθμού, όταν τονίζεται στη λήγουσα (στους ασυναίρετους τύπους), 

παίρνει πάντα οξεία. 

 

2. Η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού, όταν   τονίζεται 

στη λήγουσα, παίρνει πάντα περισπωμένη. 

 

 

Επιμέλεια: 

Καρβελά Διονυσία 

 

 

 

 

 

 


