
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Β΄ΚΛΙΣΗΣ  
 

 

Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου  

αριθμού: 

ω καρπέ ω καρποί των γυμνασίων το υ γυμνασίου 

τη  διαγωνίω ταις  διαγωνίοις του εχθρο υ τ ων εχθρ ων 

ταις καμίνοις τ η καμίνω της εξόδου τ ων εξόδων 

των πλοίων του πλοίου τήν κάμηλον τάς καμήλους 

ο θρ υλος οι θρυλοι τω στίβω το ις στίβοις 

τό τέκνον τά τέκνα τόν πίθον τούς πίθους 

τοις παιδίοις τ ω παιδί ω η διάλεκτος αι διάλεκτοι 

τω ανακτόρω τοις ανακτόροις τούς κύκλους τόν κύκλον 

 

 

2. Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

ο κίνδυνος: δοτική ενικού τ ω κινδύνω 

ο στρατηγός: δοτική πληθυντικού τοις στρατηγο ις 

η εισοδος: γενική ενικού τ ης εισόδου 

τό παιδίον: γενική ενικού του παιδίου 

ο πάππος: κλητική ενικού ω πάππε 

η οδός: ονομαστ. πληθυντικού αι οδοί 

ο κύκλος: αιτιατική ενικού τόν κύκλον 

ο υμνος: κλητική ενικού ω υμνε 

 

  

 

Β. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

1. Να σημειώσετε την ένδειξη "Σωστό-Λάθος" διορθώνοντας τους 

λανθασμένους τύπους: 

ο ρους Σ 

ο νους Σ 

οι νοι  Σ 

τούς πλούς Λ - πλους 

τόν χουν Σ 

τοις χειμάρροις Σ 

του Πειρίθους Λ - Πειρίθου 

ω αδελφιδέ Λ - αδελφιδου 

 



 

 

Γ. ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

 

1. Να σημειώσετε την ένδειξη "Σωστό-Λάθος" δίπλα στον κάθε 

τύπο˙ όπου ο τύπος είναι λάθος να τον διορθώσετε: 

 

της εως Λ- εω 

τω λεω Λ - λεώ 

τόν ΤυνδάρεωνΣ 

του Μίνωα Λ – Μίνω 

τόν ΔεξίλεωνΣ 

οι ταω  Σ 

τούς κάλως Σ 

τούς νεώς Σ 

τοις λαγώς Σ – αλλά και: λαγως 

οι ταως Λ - ταω 

 

 

2. Να γράψετε τα ουσιαστικά των παρενθέσεων στην πτώση των 

λέξεων που τα προσδιορίζουν: 

λαμπράς (εως)  εως 

γενναίοις (λεώς) λεώς 

μεγαλοπρεπη (νεώς)νεών 

τινά (κάλως)  κάλων 

αγαθ ω (Μίνως) Μίνω 

βραδει (ταως) ταω 

ταχέσι (λαγώς) λαγώς 

συλληφθέντι (Δεξίλεως)Δεξίλεω 

 

 

3. Τα κύρια ονόματα δεν έχουν πληθυντικό αριθμό. 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Καρβελά Διονυσία 

 


