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Ουσιαστικά σε –ια και -εια 
1. α) Να σχηματίσετε ουσιαστικά από τα παρακάτω επίθετα. Προσέξτε τις 

διαφορές στην ορθογραφία! 

α. κακός: ................................ 

β. σοφός: ................................ 

γ. υγιής: ................................ 

δ. ευγενής: ................................ 

ε. πλατύς: ................................ 

στ. βαρύς: ................................ 

β) Τι δηλώνουν τα ουσιαστικά που σχηματίσατε; Πρόσωπο, ζώο, πράγμα, 

αφηρημένη έννοια; 

γ) Υπογραμμίστε την κατάληξη του επιθέτου και του ουσιαστικού που 

σχηματίσατε. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε ως προς την ορθογραφία του 

ουσιαστικού; 

δ) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα συμπεράσματά σας: 

Επίθετα σε –ος Επίθετα σε –ης Επίθετα σε -υς 

ουσιαστικά σε ...... ουσιαστικά σε ...... ουσιαστικά σε ...... 

 

2. Να σχηματίσετε ουσιαστικά από τα παρακάτω επίθετα: 

άπιστος: ................................ 

αληθής: ................................ 

άπληστος: ................................ 

επιμελής: ................................ 

πλατύς: ................................ 

φιλόπονος: ................................ 

μωρός: ................................ 

άνεργος: ................................ 

έμπειρος: ................................ 

 

3. Να σχηματίσετε ουσιαστικά από τα παρακάτω επίθετα. Προσοχή στην 

ορθογραφία! 

ατυχής: ................................ 

δυστυχής: ................................ 

ευτυχής: ................................ 

βοηθός: ................................ 

ενεργός: ................................ 

 

4. Από ποια επίθετα προέρχονται; 

συνέπεια: ................................ 

ακρίβεια: ................................ 

φιλοδοξία: ................................ 

ατέλεια: ................................ 

κενοδοξία: ................................ 

ασφάλεια: ................................ 
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ευθεία: ................................ 

πικρία: ................................ 

συνήθεια: ................................ 

πονηρός: ................................ 

πλατεία: ................................ 

φιλαργυρία: ................................ 

 

5. Να σχηματίσετε ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήματα. Προσέξτε τις διαφορές 

στην ορθογραφία! 

κολακεύω: ................................ 

θεραπεύω: ................................ 

ακολουθώ: ................................ 

βασιλεύω: ................................ 

οδηγώ: ................................ 

λατρεύω: ................................ 

Ρήματα σε -ευω Ρήματα σε -ώ 

Ουσιαστικά σε ........ Ουσιαστικά σε ........ 

 

6. Να σχηματίσετε ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήματα. 

αριστεύω: ................................ 

απορώ: ................................ 

γοητεύω: ................................ 

λειτουργώ: ................................ 

ερμηνεύω: ................................ 

ληστεύω: ................................ 

δικαιολογώ: ................................ 

γιατρεύω: ................................ 

μαρτυρώ: ................................ 

 

7. Από ποια ρήματα προέρχονται; 

παιδεία: ................................ 

φιλία: ................................ 

δουλεία: ................................ 

βαθμολογία: ................................ 

πορεία: ................................ 

χορεία: ................................ 

φορολογία: ................................ 

πολυλογία: ................................ 

 

 



4 

 

Το επίθετο πολύς-πολλή-πολύ 

 Όταν ακολουθεί αρσενικό ή ουδέτερο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ γράφουμε με ένα «λ» 

και «υ» (ύψιλον). 

π.χ.  Πολύς κόσμος(αρσ.)  ήρθε σήμερα! 

  Βάλε μου πολύ καφέ(αρσ.) στο φλιτζάνι. 

Σήμερα έχει πολύ κρύο(ουδ.).   

Δεν τρώω πολύ αλάτι(ουδ.) στο φαγητό. 

 Όταν ακολουθεί θηλυκό ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ γράφουμε με δύο «λ» και «η» 

(ήτα). 

π.χ. Πολλή ζάχαρη έβαλες στο γλυκό. 

Έπεσε πολλή βροχή. 

 

Είναι λοιπόν ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ η πρόταση: Πολύ ζάχαρη έβαλες στο γλυκό. 

 

 Στον πληθυντικό πολλά είναι τα πράγματα, πολλά είναι και τα «λ»! 

π.χ.    Στην τάξη έχει πολλούς μαθητές.  

Είναι εδώ πολλές γυναίκες.  

Ήρθαν πολλοί άνθρωποι. 

Τα μαλλιών πολλών γυναικών είναι ξανθά. 

Πολλά ζώα ζουν στην Αφρική. 

 

Ασκήσεις 

1. Συμπληρώστε με ένα ή δύο λάμδα. 

Κάθε καλοκαίρι, τον Αύγουστο, όταν δηλαδή κάνει πολ___ ζέστη, πηγαίνουν 

στο μικρό χωριό της γιαγιάς κοντά στην όμορφη Ναύπακτο. Το ταξίδι δε 

διαρκεί πολ___ ώρα. Συχνά περνούν από τη μεγάλη και ψηλή γέφυρα που 

ενώνει το Ρίο με το Αντίρριο και, όταν δεν έχει πολ___ αέρα, παίρνουν το 

καραβάκι. 

 

2. Συμπληρώστε με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ. 

1. Δεν μου άρεσε το φαγητό γιατί είχε ..................... σάλτσα. 

2. Τα λεφτά του μισθού του δεν είναι ..................... .  

3. Xάθηκε εδώ και ..................... καιρό. 

4. Μου έβαλε ..................... σαλάτα στο πιάτο. 

5. Είναι πάντα κατανοητός γιατί εξηγεί δίνοντας ..................... παραδείγματα. 

6. Τον έχω βοηθήσει σε ..................... περιπτώσεις. 

7. H εφαρμογή του σχεδίου απαιτεί ..................... χρόνο. 

8. ..................... θεατές άρχισαν να φεύγουν  πριν το τέλος της παράστασης. 

9. Πέρασαν ..................... χρόνια από τότε. 

10. Έχουμε ..................... δρόμο ακόμα. 

11. Kερδίζει ..................... λεφτά απ΄ το εμπόριο. 

12. Έβαλες ..................... λάδι στο φαγητό. 

13. ..................... φορές ξεχνάω βασικά πράγματα. 
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14. Tα φορολογικά μέτρα επιβαρύνουν τους ..................... και ευνοούν τους 

λίγους. 

15. ..................... κόπος για το τίποτα. 

16. Έμαθε ..................... και ενδιαφέροντα από τα σεμινάρια. 

17. Σου ευχόμαστε χρόνια ..................... . 

18. Τα  ..................... λόγια είναι φτώχεια. 

19. Όποιος γυρεύει τα ..................... χάνει και τα λίγα. 

20. Γίνεται  ..................... θόρυβος για το τίποτε. 

21. Γιατί έβαλες ..................... αλάτι στο φαγητό; 

22. Όποιος είναι έξω απ΄ το χορό ..................... τραγούδια λέει. 

23. Κλείσε το παράθυρο γιατί έχει ..................... θόρυβο. 

24. H ζωγραφική του δεν απευθύνεται στους πολλούς. 

25. Κουβάλησέ τα με ..................... προσοχή και άφησέ τα εδώ. 

26. Έχει φύγει προ ...................... . 

27. Ο Πέτρος είναι ένας νέος και ...................... υποσχόμενος τραγουδιστής. 

28. Με ...................... αγάπη, ο φίλος σου Γιάννης. 

29. Ήπιε ...................... κρασί. 

30. Το βιβλίο περιέχει  ...................... κείμενα για τη βυζαντινή ιστορία. 

 

Το επίρρημα πολύ 
Όταν το «πολύ» προσδιορίζει κάποιο επίρρημα ή κάποιο ρήμα ή κάποιο επίθετο, τότε 

γράφεται πάντα με ένα -λ- και -υ- και λειτουργεί ως επίρρημα και όχι ως επίθετο. 

π.χ.  Ο μαθητής περπατούσε πολύ βιαστικά. (πολύ + επίρρημα) 

 Το φαγητό ψήθηκε πολύ. (ρήμα + πολύ) 

 Ο Νίκος είναι πολύ έξυπνος. (πολύ + επίθετο) 

Είναι λοιπόν ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ η πρόταση: Ο Νίκος είναι πολλή έξυπνος. 

 

Άσκηση 

Συμπληρώστε με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ ή το 

επίρρημα πολύ. 

1. Tον εκτιμώ ...................... ως άνθρωπο. 

2. Με ενοχλεί ...................... η συμπεριφορά του τώρα τελευταία. 

3. Έχει ...................... φίλους αλλά και ...................... εχθρούς. 

4. Περάσαμε ...................... ωραία! 

5. Αντιμετωπίζουμε ...................... προβλήματα εξαιτίας του. 

6. Τον έπεισα μετά από ...................... προσπάθεια. 

7. Έκανα ...................... μεγάλη προσπάθεια για να τον μεταπείσω. 

8. Χάρηκα ...................... που συναντηθήκαμε μετά από τόσον καιρό. 

9. Είναι ......................  αργά για να του τηλεφωνήσω. 

10. Η άσκηση είναι εύκολη. Δεν θέλει ...................... σκέψη. 

11. Έχω γνωρίσει ...................... σαν κι αυτούς. 
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12. Το φαγητό είναι ...................... και δεν μπορώ να το φάω όλο. 

13. Είναι κατά ...................... ανώτερός του σε όλα τα μαθήματα. 

14. Tο σπίτι του απέχει ......................  από το κέντρο της πόλης. 

15. Η ...................... ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βλάπτει την υγεία 

των ματιών. 

16. Έκανε τα μαθήματά του ...................... γρήγορα για να πάει να παίξει. 

17. Σας ευχαριστώ ...................... ! 

18. Ξεχωρίζει για την ...................... ευγένεια και καλοσύνη της. 

19. Μου αρέσουν όλα τα φαγητά μα πιο ...................... οι μακαρονάδες. 

20. Είναι πάρα ...................... γρήγορος για να τον φτάσω. 

21. Το βιβλίο περιέχει ...................... λεπτομέρειες για τη ζωή στην αρχαία 

Ελλάδα. 

22. Δεν τον αντέχω καθόλου! Είναι ...................... ενοχλητικός. 

23. Τα κατάφερε ύστερα από ...................... δουλειά. 

24. Ήρθε ...................... νωρίτερα από την ώρα που είχαμε συμφωνήσει. 

25. Tο ταξίδι μου θα διαρκέσει ......................  καιρό. 

26. Τα πήγε ...................... καλά σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες. 

27. Υπάρχουν ...................... τοποθεσίες που μπορείς να επισκεφθείς. 

28. Kάθεται ......................  μακριά από τους υπόλοιπους. 

29. ...................... λαός μαζεύτηκε στη διαδήλωση. 

30. Έφτασε ......................  αργότερα από την ώρα που είχαμε πει. 

31. Bιάζομαι, δε θα μείνω ......................  . 

32. Κόσμος ......................  πηγαινοερχόταν συνεχώς. 

33. — Ωχ! Δεν ξεμείναμε από βενζίνη! 

— Tο πολύ ......................   να πάμε με τα πόδια! 

34. Ούτε λίγο ούτε ...................... μας έδιωξε! 

35. Σύμφωνα με τη συνταγή δεν χρειαζόμαστε  ...................... καφέ. 

36. ...................... ελληνικά δάση έχουν καεί τα τελευταία χρόνια. 


