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1) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη πτώση των 
ουσιαστικών που βρίσκονται στις παρενθέσεις. 

α. Στάθηκε στην ......................... του σπιτιού.  (είσοδος) 

β. Οι ......................... των τετραγώνων είναι ευθύγραμμα τμήματα. (διαγώνιος) 

γ. Οι ακτές των .......................... ήταν γεμάτες σκουπίδια. (χερσόνησος) 

δ. Έχει κάνει μεγάλη ......................... στα μαθηματικά. (πρόοδος)  

ε. Η ......................... του κτιρίου προς τη διπλανή ......................... είναι κλειστή. (έξοδος, 

πάροδος) 

 

2) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ουσιαστικά που 
βρίσκονται σε παρένθεση στην κατάλληλη πτώση. 
α. Η ιωνική ήταν μια από τις κυριότερες .................................. της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας, (διάλεκτος) 

β. Η πόρτα της .................................. είναι πάντα ανοιχτή, (είσοδος) 

γ. Οι .................................. του κειμένου είναι τέσσερις, (παράγραφος) 

δ. Χθες ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ................................... (ψήφος) 

ε. Οι τροχονόμοι διευκολύνουν την κίνηση στις ................................. (λεωφόρος) 

στ. στ) Βγείτε ήρεμα από την .................................. κινδύνου, (έξοδος) 

  

Ενικός αριθμός 

 οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα 

ονομ.  η   οδός η       διχοτόμος  η    διάμετρος 

γεν.  της οδού της    διχοτόμου της   διαμέτρου 

αιτ.    την  οδό τη     διχοτόμο την   διάμετρο 

Πληθυντικός αριθμός 

ονομ.  οι     οδοί     οι     διχοτόμοι οι     διάμετροι 

γεν.  των  οδών των   διχοτόμων των   διαμέτρων 

αιτ.    τις    οδούς  τις     διχοτόμους   τις    διαμέτρους 
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3) Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. 
α. της ηπείρου  ______________________ 

β. οι θαλαμηγοί  ______________________ 

γ. η διαγώνιος  ______________________ 

δ. των επετείων  ______________________ 

ε. της περιμέτρου _____________________  

στ.  των εφόδων  ______________________ 
 

4) Να σχηματίσετε φράσεις μεταφέροντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική πτώση 
του ενικού ή του πληθυντικού. 
α. η όαση - η έρημος                     —>       η όαση της ερήμου 

β. οι ακτές - οι χερσόνησοι (πληθ.) —>  ____________________________________________   

γ. η εφαρμογή - η μέθοδος (εν.) —>  ____________________________________________  

δ. τα μέρη - οι παράγραφοι (πληθ.) —>  ____________________________________________    

ε. η δουλειά - η νηπιαγωγός (εν.) —>  ____________________________________________  

στ. τα κοστούμια - οι ηθοποιοί (πληθ.) —> __________________________________________  

ζ. Το συνέδριο – η δήμαρχος (πληθ.) —> ___________________________________________  

η. Το μήκος – η λεωφόρος (εν.) —>  ____________________________________________  

θ. Ο εορτασμός – η επέτειος (εν.) —>   ____________________________________________  

ι. ο χορός – η υπάλληλος (πληθ.) —>  ____________________________________________   

ια. η αγάπη – η σύντροφος (εν.) —>   ____________________________________________  

ιβ. η αμοιβή – οι οδοντίατροι (πληθ.) —> ____________________________________________  
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Απαντήσεις 

1.  

α. Στάθηκε στην είσοδο του σπιτιού.   

β. Οι διαγώνιοι των τετραγώνων είναι ευθύγραμμα τμήματα.  

γ. Οι ακτές των χερσονήσων ήταν γεμάτες σκουπίδια.  

δ. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στα μαθηματικά.  

ε. Η έξοδος του κτιρίου προς τη διπλανή πάροδο είναι κλειστή.  

 

2. α. διαλέκτους  β. εισόδου γ. παράγραφοι  δ. ψήφων  ε. λεωφόρους στ. έξοδο 

 

3. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. 
α. της ηπείρου  τις ηπείρους  

β. οι θαλαμηγοί  η θαλαμηγός  

γ. η διαγώνιος   οι διαγώνιοι  

δ. των επετείων   της επετείου  

ε. της περιμέτρου   τις περιμέτρους 

στ.  των εφόδων     της εφόδου  
 

4. Να σχηματίσετε φράσεις μεταφέροντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική πτώση 
του ενικού ή του πληθυντικού. 
α. η όαση - η έρημος                      —> η όαση της ερήμου 

β. οι ακτές - οι χερσόνησοι (πληθ.)  —> οι ακτές  των χερσονήσων 

γ. η εφαρμογή - η μέθοδος (εν.)  —> η εφαρμογή  της μεθόδου 

δ. τα μέρη - οι παράγραφοι (πληθ.)  —> τα μέρη των παραγράφων 

ε. η δουλειά - η νηπιαγωγός (εν.)  —> η δουλειά  της νηπιαγωγού 

στ. τα κοστούμια - οι ηθοποιοί (πληθ.)  —> τα κοστούμια των ηθοποιών 

ζ. Το συνέδριο – η δήμαρχος (πληθ.)  —> Το συνέδριο των δημάρχων 

η. Το μήκος – η λεωφόρος (εν.)  —> Το μήκος της λεωφόρου 

θ. Ο εορτασμός – η επέτειος (εν.)  —>  Ο εορτασμός της επετείου 

ι. ο χορός – η υπάλληλος (πληθ.)  —> ο χορός των υπαλλήλων 

ια. η αγάπη – η σύντροφος (εν.)  —> η αγάπη της συντρόφου  

ιβ. η αμοιβή – οι οδοντίατροι (πληθ.)  —> η αμοιβή των οδοντιάτρων  


