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Έτσι κλίνονται τα:  

ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ- η σκέψη, η γνώση, η λύση, η πράξη, η τάξη, η ψύξη,  

οι Άλπεις κ.ά. 

ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ - η δύναμη, η απόφαση, η αφαίρεση, η σύνταξη, η άποψη, 

 η Ακρόπολη κ.ά. 

Ασκήσεις 

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

α. Τη φωτιά έσβησαν οι ................................ της πυροσβεστικής. (δύναμη) 

β. Ο κ. Χρήστος έγινε πρόεδρος της ................................ Συντακτών Ημερησίου . 

(Ένωση) 

γ. Ο νεαρός επιστήμονας είναι μελετητής των ................................ του λαού μας. 

(παράδοση) 

δ. Πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε προσεκτικά τις ................................ μας. (απόφαση) 

ε. Σε μια ................................ καλής θέλησης, η κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία. (κίνηση) 

στ. Οι ................................ ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. (αίτηση) 

ζ. Ο θίασος γιόρτασε το τέλος των ................................ με μια μεγάλη χοροεσπερίδα. 

(παράσταση) 

η. Η τηλεόραση και ο τύπος έδωσαν µεγάλες ................................ (διάσταση) στο θέµα. 

θ. Έχω τις καλύτερες ............................... (ανάµνηση) από το καλοκαίρι. 

ι. Τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να κόβουν όλες  .................................. (απόδειξη). 

Ενικός αριθμός 

 παροξύτονα προπαροξύτονα 

ονομ.  η     πόλη  η   κυβέρνηση 

γεν.  της    πόλης της    κυβέρνησης 

αιτ.    τη      πόλη την    κυβέρνηση   

Κλητ.   -      πόλη -       κυβέρνηση 

Πληθυντικός αριθμός 

ονομ.  οι       πόλεις οι      κυβερνήσεις  

γεν.  των    πόλεων των   κυβερνήσεων  

αιτ.    τις     πόλεις  τις     κυβερνήσεις  

Κλητ.   -      πόλεις   -      κυβερνήσεις 
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ια. Η .................................. (κίνηση) των αυτοκινήτων δημιουργεί προβλήματα στις 

μεγάλες .................................. (πόλη). 

ιβ. Έφτασε η στιγμή της μεγάλης ................................... (απόφαση) . 

ιγ. Ο Ιούνιος είναι περίοδος .................................. (εξέταση) για τους μαθητές. 

ιδ. Οι συνέπειες κάποιων .................................. (πράξεις) είναι απρόβλεπτες. 

ιε. Να κάνετε τις παρακάτω .................................. (αφαίρεση). 

ιστ. Οι ........................... (άποψη) σου για το θέμα δε με βρίσκουν σύμφωνο. 

ιζ. Στην γιορτή θα πάρουν μέρος οι μαθητές όλων ........................... (τάξη) . 

ιη. Οι .................................. (απόφαση) των δικαστηρίων πρέπει να γίνονται σεβαστές. 

ιθ. Στο φωτεινό πίνακα ............................... (ανακοίνωση) διαβάζουµε τις ώρες των 

............................... (αναχώρηση) των πτήσεων  

 

2) Να μεταφέρεις τα ουσιαστικά που ακολουθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 
α. η κατάληξη —>  __________________ 

β. των παραδόσεων —> ________________  

γ. την όρεξη —>  __________________ 

δ. τις ειδήσεις —>  __________________ 

ε. των αισθήσεων —> ________________  

στ. την απόφαση —>  __________________ 

ζ. της τάξης  —>   __________________ 

η. την είδηση  —>  __________________ 

 
3) Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη πτώση του 

ονόματος η κυβέρνηση: 

α. Η ........................... δεν ήταν συνεπής στις υποσχέσεις της. 

β. Τα μέτρα της ............................ είχαν θετικά αποτελέσματα. 

γ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την ............................ για παραλείψεις. 

δ. Οι ........................... αλλάζουν κάθε 4 χρόνια. 

ε. Στόχος όλων των ........................... πρέπει να είναι η βελτίωση της ζωής 

των πολιτών. 

στ. Πολλές από τις ........................... δεν εφάρμοσαν το πρόγραμμά τους. 
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Απαντήσεις 

1.  

α. Τη φωτιά έσβησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. (δύναμη) 

β. Ο κ. Χρήστος έγινε πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίου . (Ένωση) 

γ. Ο νεαρός επιστήμονας είναι μελετητής των παραδόσεων του λαού μας. (παράδοση) 

δ. Πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε προσεκτικά τις αποφάσεις μας. (απόφαση) 

ε. Σε μια κίνηση καλής θέλησης, η κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία. (κίνηση) 

στ. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. (αίτηση) 

ζ. Ο θίασος γιόρτασε το τέλος των παραστάσεων με μια μεγάλη χοροεσπερίδα. 

(παράσταση) 

η. Η τηλεόραση και ο τύπος έδωσαν µεγάλες διαστάσεις (διάσταση) στο θέµα. 

θ. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις (ανάµνηση) από το καλοκαίρι. 

ι. Τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να κόβουν όλες  τις αποδείξεις (απόδειξη). 

ια. Η κίνηση (κίνηση) των αυτοκινήτων δημιουργεί προβλήματα στις μεγάλες πόλεις 

(πόλη). 

ιβ. Έφτασε η στιγμή της μεγάλης απόφασης (απόφαση) . 

ιγ. Ο Ιούνιος είναι περίοδος εξετάσεων (εξέταση) για τους μαθητές. 

ιδ. Οι συνέπειες κάποιων πράξεων (πράξεις) είναι απρόβλεπτες. 

ιε. Να κάνετε τις παρακάτω αφαιρέσεις (αφαίρεση). 

ιστ. Οι απόψεις (άποψη) σου για το θέμα δε με βρίσκουν σύμφωνο. 

ιζ. Στην γιορτή θα πάρουν μέρος οι μαθητές όλων των τάξεων (τάξη) . 

ιη. Οι αποφάσεις (απόφαση) των δικαστηρίων πρέπει να γίνονται σεβαστές. 

ιθ. Στο φωτεινό πίνακα ανακοινώσεων (ανακοίνωση) διαβάζουµε τις ώρες των 

αναχωρήσεων (αναχώρηση) των πτήσεων  

 

2.  
α. η κατάληξη —> οι καταλήξεις 

β. των παραδόσεων —> της παράδοσης 

γ. την όρεξη —> τις ορέξεις 

δ. τις ειδήσεις —> την είδηση 

ε. των αισθήσεων —> της αίσθησης 

στ. την απόφαση —> τις αποφάσεις 

ζ. της τάξης  —> των τάξεων 

η. την είδηση  —> τις ειδήσεις 

 
3. 

α. Η κυβέρνηση δεν ήταν συνεπής στις υποσχέσεις της. 

β. Τα μέτρα της κυβέρνησης είχαν θετικά αποτελέσματα. 

γ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για παραλείψεις. 

δ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν κάθε 4 χρόνια. 

ε. Στόχος όλων των κυβερνήσεων πρέπει να είναι η βελτίωση της ζωής 

των πολιτών. 

στ. Πολλές από τις κυβερνήσεις δεν εφάρμοσαν το πρόγραμμά τους. 


