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Ασκήσεις στα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης 

1. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα: 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
Γενική Δοτική  Αιτιατική Ονομαστική Γενική Δοτική 

ὁ ἱερεὺς         

ὁ ἰχθὺς       

τὸ ἄστυ       

ἡ στάσις       

ὁ φύλαξ       

ὁ χειμὼν       

τὸ 

μέγεθος 

      

ὁ ἀνδριὰς       

ἡ χεὶρ       

ὁ πατὴρ       

 

2. Να συμπληρωθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού στην 

παρένθεση οι παρακάτω προτάσεις: 

 

(α) Πάντες θαυμάζουσι τοὺς παρ' Ὁμήρῳ …………………………, Ἀγαμέμνονα καὶ 

………………………. τὸν τοῦ ……………………….  υἱὸν …………………………….. . 

(ἥρως, Ὀδυσσεύς Πηλεύς, Ἀχιλλεύς) 
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(β) Πέντε …………………………………… ἔχουσιν ἄνθρωποι, ἁφὴν, 

……………………………….ἀκοὴν, …………………………… και ……………………….. . 

(αἴσθησις, ὃρασις, γεῦσις, ὄσφρησις) 

(γ) Οἱ ……………………………… οὐκ ἐγίγνωσκον περὶ τῶν ……………………………. 

τούτου τοῦ …………………………. . (ὁ παῖς τὸ εἶδος, τὸ ἄνθος). 

(δ) Ὁ ………………………….. τοὺς ……………………………………… ἁρπάζουσιν. 

(ὁ γύψ, ὁ ὄρνις) 

 

3. Να βρείτε τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης στις προτάσεις που ακολουθούν 

και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

 1. εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς ἂν διοικοῖτε καὶ 

δικαίως καὶ τῇ πόλει συμφερόντως.     

 

2. οἶδα γὰρ καὶ τοὺς πρώτους ἡμῶν εἰς ταύτην τὴν χώραν ἀφικομένους οὐ τῷ 

πλήθει τῶν ἄλλων περιγενομένους, ἀλλὰ τῷ θάρρει.  

 

3. Ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι, καὶ μὴ περιίδωμεν ὑβρισθεῖσαν τὴν 

Λακεδαίμονα καὶ καταφρονηθεῖσαν, μηδὲ ψευσθῆναι ποιήσωμεν τῶν ἐλπίδων τοὺς 

εὔνους ἡμῖν ὄντας.  

 

4. Οὐ γὰρ τοῖς ψηφίσμασιν ἀλλὰ τοῖς ἤθεσιν καλῶς οἰκοῦνται αἱ πόλεις.  

 

5. Οἱ νέοι οὕτω  ἔφευγον τὴν ἀγοράν, ὥστ’ εἰ καί ποτε διελθεῖν ἀναγκασθεῖεν, μετὰ 

πολλῆς αἰδοῦς καὶ φειδοῦς ἐφαίνοντο τοῦτο ποιοῦντες.  

 

6. σκοποῦσι γὰρ οὐ πανταχῇ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ πολλὰ 

παραλογίζονται σφᾶς αὐτούς. 

  
 

7. Τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων 

παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν·  

 
8. Βεβαιόταται γὰρ δοκοῦσι φιλίαι εἶναι γονεῦσι πρὸς παῖδας καὶ παισὶ πρὸς γονέας 

καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀδελφοὺς καὶ γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας.  


