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ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

 

• Κλίνονται όπως τα ουσιαστικά της Β’ κλίσης.   

π.χ  ουσιαστικό: ο άνθρωπος, του ανθρώπου, τω ανθρώπω… 

        επίθετο: ο καλός, του καλου, τω καλω….. 

• Το θηλυκό κλίνεται όπως τα ουσιαστικά της Α’ κλίσης. 

• Δεν έχουν κλητική.  

 

ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ: 

• Τριγενή και τρικατάληκτα: 

ὁ σοφὸς, ἡ σοφὴ, τὸ σοφόν 

ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τὸ δίκαιον 

  

 

 

 

 

 

                                               Ενικός αριθμός 

ον. σοφὸς σοφὴ σοφὸν δίκαιος δικαία δίκαιον 

γεν. σοφοῦ σοφῆς σοφοῦ δικαίου δικαίας δικαίου 

δοτ. σοφῷ σοφῇ σοφῷ δικαίῳ δικαίᾳ δικαίῳ 

αιτ. σοφὸν σοφὴν σοφὸν δίκαιον δικαίαν δίκαιον 

κλ. σοφὲ σοφὴ σοφὸν δίκαιε δικαία δίκαιον 

Πληθυντικός αριθμός 

ον. σοφοὶ σοφαὶ σοφὰ δίκαιοι δίκαιαι δίκαια 

γεν. σοφῶν σοφῶν σοφῶν δικαίων δικαίων δικαίων 

δοτ. σοφοῖς σοφαῖς σοφοῖς δικαίοις δικαίαις δικαίοις 

αιτ. σοφοὺς σοφὰς σοφὰ δικαίους δικαίας δίκαια 

κλ. σοφοὶ σοφαὶ σοφὰ δίκαιοι δίκαιαι δίκαια 
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• Τριγενή και δικατάληκτα, π.χ. ὁ, ἡ ἄφθονος, τὸ ἄφθονον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τον κατάλληλο τύπο του 

επιθέτου: 

α. Κόσμος τῆς ……………….(ἀγαθός, θηλ. γεν. εν.) ψυχῆς ἀρετή ἐστι. 

β. Οἱ διδάσκαλοι τῶν Περσῶν ἦσαν ………………(σοφός, αρσ. ονομ. πληθ.) πολῖται 

γ. Οἱ νέοι …………….(πονηρός, ουδ. γεν. πληθ.) ἔργων ἀπέχουσι. 

δ. Ἡ φιλία τῶν ………………(δίκαιος, αρς. γεν. πληθ.) ἀνθρώπων ἐστὶ πηγὴ ἀγαθῶν. 

ε. Ἡ μέθη …………………(μικρός, θηλ. ονομ. εν.) ἐστὶ μανία. 

στ. Ὁ χρηστὸς ἄνθρωπος οὐ βάλλεται ………………..(πονηρός, δοτ. πληθ.) λόγοις. 

ζ. Ἡ σοφία ……………….(ἄξιος, θηλ. ονομ. εν.) χρυσοῦ ἐστι. 

 

2. Να συμπληρώσετε τα γένη που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα. 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ                             ΘΗΛΥΚΟ                         ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ὑψηλός                                ………………...                  ………………….. 

……………..                             ………………...                       ἄθλιον 

χλιαρός                                .…………………                  ..……………….. 

………………                                  ἁγία                          …………………. 

Ενικός αριθμός  

 Αρσενικό/θηλυκό  Ουδέτερο 

ον.         ὁ /ἡ ἄφθονος τὸ ἄφθονον 

γεν.      τοῦ /τῆς ἀφθόνου τοῦ ἀφθόνου 

δοτ.        τῷ/τῇ ἀφθόνῳ τῷ ἀφθόνῳ 

αιτ.      τὸν/τήν ἄφθονον τὸ ἄφθονον 

κλ.          (ὦ) ἄφθονε (ὦ) ἄφθονον 

Πληθυντικός αριθμός 

ον.          οἱ /αἱ ἄφθονοι τὰ ἄφθονα 

γεν.          τῶν ἀφθόνων τῶν ἀφθόνων 

δοτ.       τοῖς/ταῖς ἀφθόνοις τοῖς ἀφθόνοις 

αιτ.      τοὺς/τὰς ἄφθονους τὰ ἄφθονα 

κλ.         (ὦ) ἄφθονοι (ὦ) ἄφθονα 



Φ.Μ.Ε ΔΙΑΜΕΣΟΣ 
 
 

………………                               αὐστηρά                     …………………. 

ἄδικος                                   …………………                  ……………….... 

 

3. Να τοποθετήσετε τα επίθετα της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση ώστε να 

συμφωνούν με τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν. 

α. ταῖς …………………… ψυχαῖς (καλός) 

β. τῶν …………………… ἀνθρώπων (ἔντιμος) 

γ. τῆς …………………… ἡμέρας (ψυχρός) 

δ. τούς …………………… νεανίας (ὡραίος) 

ε. τῶν …………………. μετάλλων (πολύτιμος) 

στ. τάς …………………… διόδους (ὑπόγειος) 

 

4. Να συνδυάσετε τις λέξεις της Α και της Β στήλης, ώστε να προκύψουν σωστά 

ονοματικά σύνολα (φράσεις). 

 Α                                                                          Β 

 α. ἰωνικοῦ                                                  1. τέχνης 

 β. ποιητικῆς                                              2. πολιτῶν 

 γ. ἠρέμῳ                                                    3. δένδροις 

 δ. γενναίων                                               4. ῥυθμοῦ 

 ε. ἀκάρποις                                               5. θαλάσσῃ 

 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις τοποθετώντας τα επίθετα των 

παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο. 

α) Ἐν ταῖς……………. (ἀρχαίος) Ἀθήναις αἱ μὲν τῶν ἰδιωτῶν οἰκίαι ……………… (μικρός) 

καὶ ……………. (ταπεινός), οἱ δὲ δημόσιοι οἴκοι …………… (ὑψηλός) τε και ……………. 

(καλός) ἦσαν. 

β) Οἱ τῶν γεωργῶν πόνοι πολλάκις ……………. (μάταιος) εἰσίν, ἐπειδὴ …………….. 

(βλαβερός) ζῷα τοὺς καρποὺς διαφθείρει. 

γ) Ἐν τῇ ………….. (ἀρχαίος) Βαβυλώνι (δοτ. εν. θηλ.) στοαὶ ……….. (περίλαμπρος ) καὶ 

κῆποι ……………. (ἀνθηρός) καὶ περίπατοι …………… (τερπνός) ἦσαν. 

δ) Ἔλεγον τὴν πόλιν…………. (πλούσιος) καὶ…………… (ἔνδοξος) εἶναι. 

 


