
 

 

 

 

 

 

1. Γράψε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων 

Θετικός             συγκριτικός                           υπερθετικός  

αγενής              αγεν.....................................   αγεν ..................................................  

νέος νε .......................................  νε ......................................................  

κακός   ........................................   ..........................................................  

εργατικός εργατικ .............................  εργατικ.............................................  

ακριβής ακριβ .................................  ακριβ ................................................  

φαρδύς φαρδ ..................................  φαρδ .................................................   

ειλικρινής ειλικριν .............................  ειλικριν ............................................  

ελαφρός ελαφρ ................................  ελαφρ ...............................................  

λίγος   ........................................   ..........................................................  

δυστυχής δυστυχ ..............................  δυστυχ .............................................  

Σχηματισμός Θετικού και Συγκριτικού Βαθμού 

Θετικός  

Βαθμός 
  

Μονολεκτικός 

Συγκριτικός  

Βαθμός 

  

Περιφραστικός 

Συγκριτικός  

Βαθμός 

ωραίος   ωραιότερος   πιο ωραίος 

πλούσιος   πλουσιότερος   πιο πλούσιος 

χρήσιμος   χρησιμότερος   πιο χρήσιμος 

Σχηματισμός Υπερθετικού Βαθμού 

Μονολεκτικός 

Σχετικός 

Υπερθετικός 

  
Περιφραστικός 

Σχετικός  

Υπερθετικός 

  
Μονολεκτικός 

Απόλυτος 

Υπερθετικός 

  
Περιφραστικός 

Απόλυτος 

 Υπερθετικός 

ο ωραιότερος   ο πιο ωραίος   ωραιότατος   πολύ ωραίος 

ο πλουσιότερος   ο πιο πλούσιος   πλουσιότατος   πολύ πλούσιος 

ο χρησιμότερος   ο πιο χρήσιμος   χρησιμότατος   πολύ χρήσιμος 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

θετικός συγκριτικός σχετικός υπερθετικός απόλυτος υπερθετικός 

  μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά 

απλός απλούστερος πιο απλός ο απλούστερος ο πιο απλός απλούστατος πολύ απλός 

γέρος γεροντότερος πιο γέρος ο γεροντότερος ο πιο γέρος   πολύ γέρος 

κακός χειρότερος πιο κακός ο χειρότερος ο πιο κακός 
χείριστος 

κάκιστος 
πολύ κακός 

καλός καλύτερος πιο καλός ο καλύτερος ο πιο καλός 
κάλλιστος 

άριστος 
πολύ καλός 

κοντός κοντύτερος πιο κοντός ο κοντύτερος ο πιο κοντός κοντότατος πολύ κοντός 

λίγος λιγότερος  πιο λίγος ο λιγότερος ο πιο λίγος ελάχιστος πολύ λίγος 

μακρύς μακρύτερος πιο μακρύς ο μακρύτερος ο πιο μακρύς μακρύτατος πολύ μακρύς 

μεγάλος μεγαλύτερος πιο μεγάλος ο μεγαλύτερος ο πιο μεγάλος μέγιστος πολύ μεγάλος 

μικρός μικρότερος πιο μικρός ο μικρότερος ο πιο μικρός ελάχιστος πολύ μικρός 

πολύς περισσότερος πιο πολύς ο περισσότερος ο πιο πολύς πλείστος πάρα πολύς 

πρώτος πρωτύτερος   ο πρωτύτερος   πρώτιστος   



2. Να γράψετε τα αντώνυμα των επιθέτων.  

διστακτικός:  ____________   άφθονος:  ____________  

επιπόλαιος:  _____________  ένδοξος:  ____________   

κατάκοπος:  _____________      πρωτοπόρος:  _________   

καρτερικός: _______________ τεράστιος:  ___________  

λιτός:  _________________  σωστός:  _____________  

απαραίτητος:  ____________  βλαβερός:  ___________   

τυχαίος:  _______________    θλιβερός:  ____________   

θαυμάσιος: _______________ σοβαρός:  ____________   

μόνιμος:  _______________    έντονος:  ____________     

επουσιώδης:  ____________  απέραντός:  ___________   

άτρωτος:  ______________   πυκνός:  _____________  

γενναίος:  ______________  άσκοπος:  ____________   

ελεύθερος: ________________ 

3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των παραθετικών 

(συγκριτικός, σχετικός υπερθετικός ή απόλυτος υπερθετικός) των επιθέτων που 

βρίσκονται στην παρένθεση. 

α. Ο Όλυμπος είναι ................................................. (ψηλό) βουνό της Ελλάδας. 

β. Το γάλα είναι ........................................................ (θρεπτικός) από το τσάι. 

γ. Το αηδόνι είναι..................................................... (μελωδικός) πουλί. 

δ. Τα τηγανητά είναι................................................ (δυσκολοχώνευτη) τροφή. 

ε. Τα νησιά είναι ....................................................... (ωραίος) τόπος διακοπών. 

στ. Η συμπεριφορά του ήταν .................................  (ευγενής). 

4. Στο κείμενο που ακολουθεί να συμπληρώσεις τα παραθετικά των επιθέτων που 

δηλώνουν τις διαφορές: 

Στα πολυτελή εστιατόρια οι τιμές είναι....................................(ακριβές) και εννοείται 

ότι το φαγητό πρέπει να είναι ............................................. (καλό) και 

....................................... (γευστικό), γιατί οι ιδιοκτήτες διαλέγουν 

.................................... (φρέσκος) υλικά και γιατί είναι ...........................   (έμπειρος) ο 

μάγειρας. 

Στα φαστφούντ οι τιμές είναι ............................ (φτηνός), τα φαγητά όμως δεν είναι 

βέβαιο ότι είναι ................................ (κάτω) ποιότητας. Όμως, ίσως επειδή έχουν 

.............................. (μεγάλος) κατανάλωση, δίνουν ........................... (μικρός) προσοχή 

στη γεύση. Ο μάγειρας έχει ............................. (λίγος) ευκαιρίες να δείξει τις 

ικανότητές του. 



1. Θετικός         συγκριτικός                    υπερθετικός  

Αγενής              αγενέστερος                       αγενέστατος 

νέος νεότερος                      νεότατος  

κακός χειρότερος           χείριστος 

εργατικός εργατικότερος                εργατικότατος  

ακριβής ακριβέστερος          ακριβέστατος  

φαρδύς φαρδύτερος                      φαρδύτατος 

ειλικρινής ειλικρινέστερος              ειλικρινέστατος 

ελαφρός ελαφρότερος             ελαφρότατος 

λίγος λιγότερος                 ελάχιστος 

δυστυχής δυστυχέστερος                 δυστυχέστατος 

 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

α. το ψηλότερο / το πιο ψηλό (σχετικός υπερθετικός),  

β. θρεπτικότερο / πιο θρεπτικό (συγκριτικός).  

γ. μελωδικότατο / πολύ μελωδικό (απόλυτος υπερθετικός),  

δ. πολύ δυσκολοχώνευτη (απόλυτος υπερθετικός),  

ε. ο ωραιότερος (σχετικός υπερθετικός),  

στ. ευγενέστατη (απόλυτος υπερθετικός). 

 

4. ακριβότερες, καλύτερο, γευστικότερο, φρεσκότερα, εμπειρότερος, φτηνότερες, κατώτερης, 

μεγαλύτερη, μικρότερη, λιγότερες. 

 

 

διατακτικός: αποφασιστικός 

επιπόλαιος: προσεκτικός 

κατάκοπος: ξεκούραστος 

καρτερικός: ανυπόμονος 

λιτός:                περίτεχνος 

απαραίτητος: περιττός / προαιρετικός 

τυχαίος: σκόπιμος 

θαυμάσιος: απαίσιος 

μόνιμος: προσωρινός 

επουσιώδης: ανούσιος 

άτρωτος: τρωτός / ευάλωτος 

γενναίος: δειλός 

ελεύθερος: δούλος / αιχμάλωτος 

άφθονος: ανεπαρκής 

ένδοξος: άδοξος 

πρωτοπόρος:     οπισθοδρομικός 

τεράστιος: μικροσκοπικός 

σωστός:            λανθασμένος   

βλαβερός: αβλαβής 

θλιβερός: ευχάριστος 

σοβαρός: γελοίος  

έντονος: άτονος 

απέραντος: περιορισμένος 

πυκνός:                αραιός 

άσκοπος: σκόπιμος 


