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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
I. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους 

Ανώµαλα κατά το γένος 
ὁ λύχνος Αιτιατική πληθυντικού  
ὁ σῖτος Κλητική πληθυντικού  
ὁ δεσµός Ονοµαστική πληθυντικού  
ὁ σταθµός Αιτιατική πληθυντικού  
τὸ στάδιον Κλητική πληθυντικού  
ὁ ζυγός-τὸ ζυγόν Αιτιατική πληθυντικού  
ὁ νῶτος-τὸ νῶτον Ονοµαστική πληθυντικού  

Ετερόκλιτα 
ὁ ἀµνός Αιτιατική ενικού  
ἡ γυνή Κλητική ενικού  
ὁ πρεσβευτής Γενική πληθυντικού  
ὁ υἱός Δοτική ενικού  
ὁ Ἄρης Κλητική ενικού  
τὸ δάκρυον Αιτιατική ενικού  
ὁ Θαλῆς Γενική ενικού  
ὁ ὄνειρος Αιτιατική πληθυντικού  
τὸ πῦρ  Δοτική πληθυντικού  
ὁ χρώς Δοτική ενικού  
ὁ Οἰδίπους Δοτική ενικού  

Μεταπλαστά 
τὸ γόνυ Κλητική ενικού  
ὁ Ἀπόλλων Κλητική ενικού  
τὸ δέλεαρ Γενική ενικού  
τὸ δόρυ Δοτική ενικού/πληθυντικού  
τὸ ἧπαρ Γενική ενικού/πληθυντικού  
ἡ κλείς Αιτιατική ενικού  
τὸ κνέφας  Δοτική ενικού  
ὁ κύων Κλητική ενικού  
ὁ µάρτυς Γενική ενικού/πληθυντικού  
τὸ οὖς Ονοµαστική/γενική πληθυντικού  
ὁ Ποσειδῶν Κλητική ενικού  
ἡ Πνύξ Γενική ενικού  
ὁ σής Γενική ενικού/πληθυντικού  
τὸ στέαρ  Γενική/δοτική ενικού  
τὸ ὕδωρ Δοτική ενικού  
τὸ φρέαρ Γενική/δοτική ενικού  
ἡ χείρ Κλητική ενικού/πληθυντικού  
ἡ ναῦς Δοτική ενικού/πληθυντικού  
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ὁ Ζεύς Δοτική/κλητική ενικού   
Ιδιόκλιτα 

ὁ Ἀλεξᾶς Γενική ενικού  
ὁ Μητρᾶς Δοτική ενικού  
ὁ Φιλῆς Αιτιατική ενικού  
ὁ Διονῦς Κλητική ενικού  
ὁ Ἰησοῦς Γενική ενικού  
ὁ Νεκῶς Δοτική ενικού  

 
II. Να εντοπίσετε τα ανώµαλα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις 

και να τα µεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθµό: 
1. ἀπέχει δὲ ἑξήκοντα µάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανές.	 
2. σταδίοις δὲ ἀπωτέρω Τιθορέας ἑβδοµήκοντα ναός ἐστιν Ἀσκληπιοῦ. 
3. Ἔστι δέ τι πόλει ἄµεινον ἢ γυναῖκάς τε καὶ ἄνδρας ὡς ἀρίστους 

ἐγγίγνεσθαι; 
4. ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες ζητοῦσιν ἐνίοτε ὃ ἔχουσιν. 
5. Εἰ γάρ,” ἦ δ' ὅς, “ὦ Ζεῦ καὶ θεοί, ἐν τούτῳ εἴη· 
6. πυρὸς ὕδατός τε καὶ τῶν τοιούτων πάντων 
7. Ὅµηρος ἄνθρωπον ἔφη πρὸς δράκοντα, ἤ, εἰ βούλει γε, ὅπερ ἔλαφοι 

πρὸς κύνας. 
8. ἐκ δὲ τούτου κακῶς φεροµένῳ τῷ Νικίᾳ παρῆσαν ὥσπερ κατὰ τύχην 

πρέσβεις ἀπὸ τῆς Λακεδαίµονος. 
9. καὶ ὑπὲρ τούτου πρεσβευτὴς µὲν ᾤχετ' εἰς Βυζάντιον πλέων. 
10. ὡς ἄρα Θεµιστοκλῆς τὸ δόρυ καὶ τὴν ἀσπίδα τῶν πολιτῶν παρελόµενος 

εἰς ὑπηρέσιον καὶ κώπην συνέστειλε τὸν Ἀθηναίων δῆµον. 
11. Οὐκοῦν πάντα, οἷον καὶ ὦτα καὶ ῥῖνας καὶ στόµα καὶ πάσας τὰς 

αἰσθήσεις. 
12. ἐξελθὼν ἀπὸ καλαµῶνος, ὅντινα ἀνεῖλεν ᾥτινι κατεῖχε δόρατι· 
13. καὶ τρὶς δράσαντας τοῦτο, τεκµήριά τε καὶ µάρτυρας ἱκανῶς 

παραλαβόντας. 
14. πάντες γὰρ οἱ συµπολιτευόµενοι µεθ' ὑµῶν ὑπάρχουσί µοι µάρτυρες. 
15. σῖτος γὰρ οὐκέτι ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ. 
16. φθάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ δεσµὰ πρὶν τὸν συνδήσαντα παρὰ τῶν 

ἐξηγητῶν περὶ αὐτοῦ πυθέσθαι τί χρὴ ποιεῖν. 
17. τεκνοποιεῖται δ' ἐκ Μακέτιδος γυναικὸς Στερόπης τοὔνοµα δύο µὲν υἱεῖς 

Λαγέταν καὶ Στρατάρχαν. 
18. χρὴ δὲ καὶ χαλαρὰν ἀπὸ τοῦ γόνατος ἀφεῖσθαι τὴν κνήµην σὺν τῷ ποδί. 
19. ὕπνου δὲ µὴ ὄντος οὐδ' ὄνειρός ἐστιν, ἀλλ' οἴχεται τὸ πρεσβύτατον ἡµῖν 

µαντεῖον. 
20. πέρδικα δὲ τιθασὸν εἰς βαθὺ φρέαρ κατασοβήσασα ἐδεῖτο. 

 


