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1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον
κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς.

Η Κατερίνα διαβάζει __________, γιατί θέλει να περάσει στα Πανεπιστήμιο.
Στην Ισπανία έχει __________υγρασία τα βράδια.
Δεν ήρθαν __________καλεσμένοι στην εκδήλωση.
Χρειάζεται να έχεις __________αντοχή, αν δουλεύεις με παιδιά.
Περίμενα __________ώρα, ώσπου να έρθει.
Σου χαρίζω αυτό το λουλούδι με __________αγάπη.
Σήμερα είμαι __________κουρασμένος.
__________επιστήμονες πιστεύουν ότι τα εμβόλια προστατεύουν τους
ανθρώπους.
Σε αυτή την εταιρεία δουλεύουν __________υπάλληλοι.

2. Να κλίνεις το επίθετο ο πολυτελής, -ης, -ες.
Ενικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική
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3. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις τις μετοχές που
έχουν λειτουργία επιθέτου.

Θέλω να μου δώσεις μια συγκεκριμένη απάντηση.
Θέλω να φτιάξω ένα γλυκό με αποξηραμένα φρούτα.
Το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τη Βουλή ζητούσε να
πραγματοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Τα σκισμένα παντελόνια είναι πολύ της μόδας.
Στην εκδήλωση του σχολείου είναι καλεσμένος ένας φημισμένος ηθοποιός.
Ο Παναγιώτης γύρισε από την άδεια με ανανεωμένη διάθεση.
Ένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν θα το έκανε αυτό.
Οι εργαζόμενες μητέρες πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα.

4. Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις.
χοντροκομμένος

καινούριος

συντροφιά

ελέγχω

ανθρακωρύχος

διασταύρωση

επάγγελμα

εκδήλωση

ανθεκτικός

έκκληση

πετρέλαιο

αλληλένδετος

περίδρομο

ερυθρόδερμος

προϋπολογισμός

αυτόχθονες

πιγκουίνος

ευωδιαστός
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5. Γράψε μέσα στο κουτάκι Κ για τη κυριολεξία, Μ για τη μεταφορά
και Π για την παρομοίωση.

ελαφρύς σαν πούπουλο

έχει σπάσει ταμεία

παίζει θέατρο

καυτερός σαν πιπέρι

το φάρμακο είναι πικρό

το μαχαίρι είναι κοφτερό

ο καφές μου είναι γλυκός

κοφτερός σαν λεπίδι

τρύπιος σαν σουρωτήρι

το φαγητό είναι αλμυρό

έπεσαν οι μάσκες

λαμπερός σαν ήλιος

κοιμάται σαν πουλάκι

φοράει ένα χρυσό κολιέ

κοιμάται τον ύπνο του δικαίου

έχει καβαλήσει το καλάμι

6. Να υπογραμμίσεις τους χρονικούς προσδιορισμούς στις
παρακάτω προτάσεις.

Ενώ ήμασταν ξαπλωμένοι, ήρθε η μητέρα και με σήκωσε.
Πριν υπογράψεις, διάβασε όλο το συμβόλαιο.
Επιστρέφοντας από το σχολείο, συνάντησα ένα φίλο μου.
Το πρωί θα ξέρουμε αν πήγαν όλα καλά.
Αύριο δεν θα πάω στο γραφείο, αλλά θα δουλέψω με τηλεργασία.
Κατά το απόγευμα θα περάσω από το σπίτι σου να πάρω τις σημειώσεις.
Πριν το μεσημέρι πρέπει να έχεις πάρει τα φάρμακά σου.
Μέχρι να μάθω τι συμβαίνει, δεν του απαντάω στο τηλέφωνο.
Σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα!
Μέχρι το καλοκαίρι θα έχω τελειώσει τη σχολή μου.
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7. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το
σωστό τύπο των επιθέτων που είναι μέσα στο πλαίσιο.

διαφεύγων, πρωτεύων, δευτερεύων, επείγων, ενδιαφέρων, μέλλων,
συμφέρων, δέων
Βρήκα αυτό το φόρεμα σε _____________________ τιμή.
Θα έρθει στη γιορτή και η ________________ σύζυγος του Κωνσταντίνου.
Οι εξαρτημένες προτάσεις λέγονται και ________________.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στα ______________
περιστατικά.
Η Μαδρίτη είναι _________________ της Ισπανίας.
Στη χθεσινή συνέλευση ακούστηκαν ___________ απόψεις πάνω σ’ αυτό το
θέμα.
Η εταιρεία πλήρωσε μεγάλο πρόστιμο για ________________________ κέρδη.
Τον άκουγε όταν μιλούσε με _____________ προσοχή.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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