
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομαςτική 
(ποιοσ;) 

 ο χειμώνασ  ο αγώνασ  ο ςωλινασ 

Γενική 
(τίνοσ;) 

 του χειμώνα  του   του  

Αιτιατική 
(ποιον;) 

 τον χειμώνα  τον   τον  

Κλητική 
(φωνάηω) 

  χειμώνα       

Ονομαςτική 
(ποιοι;) 

 οι χειμώνεσ  οι   οι  

Γενική 
(ποιων;) 

 των χειμώνων  των   των  

Αιτιατική 
(ποιουσ;) 

 τουσ χειμώνεσ  τουσ   τουσ  

Κλητική 
(φωνάηω) 

  χειμώνεσ       

ΓΛΩΣΣΑ  Β’ ΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ:............................................... 

Μπορείς να συμπληρώσεις τον πίνακα με τους αριθμούς και τις πτώσεις;            

Το παράδειγμα με το ουσιαστικό «ο χειμώνας» θα σε βοηθήσει: 
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Θυμάςαι τισ πτώςεισ που μάκαμε;          

Με τθν Ονομαςτική   λζμε ποιοσ κάνει κάτι (ο λφκοσ, οι λφκοι).                                            

Με τθν Γενική  λζμε τίνοσ είναι κάτι (του λφκου, των λφκων).                                                   

Με τθν Αιτιατική  καταλαβαίνουμε για ποιον γίνεται λόγοσ (τον λφκο, τουσ λφκουσ).                                                                                      

Με τθν Κλητική  καλοφμε κάποιον ι του μιλάμε (- Λφκε, - Λφκοι). 

Ένας 

Πολλοί 

Πληθυντικόσ αριθμόσ 

Ενικόσ αριθμόσ 

©  Παφλοσ Κώτςθσ 
stintaxi.com 

Θυμάςαι;                                                 

Βάηουμε τον (με όμικρον) για τον έναν 

και των (με ωμζγα) για τουσ πολλοφσ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομαςτική 
(ποιοσ;) 

 ο άντρασ  ο μινασ  ο γαλαξίασ 

Γενική 
(τίνοσ;) 

 του άντρα  του   του  

Αιτιατική 
(ποιον;) 

 τον άντρα  τον   τον  

Κλητική 
(φωνάηω) 

  άντρα       

Ονομαςτική 
(ποιοι;) 

 οι άντρεσ  οι   οι  

Γενική 
(ποιων;) 

 των αντρών  των   των  

Αιτιατική 
(ποιουσ;) 

 τουσ άντρεσ  τουσ   τουσ  

Κλητική 
(φωνάηω) 

  άντρεσ       

Συμπλήρωσε και τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας ιδιαίτερα πού μπαίνει ο τόνος 

στη γενική του πληθυντικού. Το παράδειγμα με το ουσιαστικό «ο άντρας» θα σε 

βοηθήσει: 

©  Παφλοσ Κώτςθσ 
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Να προςζχεισ:                                                                        

Σε αυτι τθν κατθγορία των αρςενικών ουςιαςτικών, 

ςτη γενική του πληθυντικοφ ο τόνοσ πηγαίνει          

ςτην τελευταία ςυλλαβή (λήγουςα) 

Πληθυντικόσ αριθμόσ 

Ενικόσ αριθμόσ 

Ποια λέξη λείπει από τις προτάσεις, τον  ή μήπως των; Μπορείς να συμπληρώσεις 

τη σωστή; 

τον 
των 

Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα www.stintaxi.com 



 

Ονομαςτική 
(ποιοσ;) 

 ο γείτονασ  ο πίνακασ  ο άρχοντασ 

Γενική 
(τίνοσ;) 

 του γείτονα  του   του  

Αιτιατική 
(ποιον;) 

 τον γείτονα  τον   τον  

Κλητική 
(φωνάηω) 

  γείτονα       

Ονομαςτική 
(ποιοι;) 

 οι γείτονεσ  οι   οι  

Γενική 
(ποιων;) 

 των γειτόνων  των   των  

Αιτιατική 
(ποιουσ;) 

 τουσ γείτονεσ  τουσ   τουσ  

Κλητική 
(φωνάηω) 

  γείτονεσ       

©  Παφλοσ Κώτςθσ 
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Συμπλήρωσε και τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας και εδώ πού μπαίνει ο τόνος 

στη γενική του πληθυντικού. Το παράδειγμα με το ουσιαστικό «ο γείτονας» θα σε 

βοηθήσει: 

Ενικόσ αριθμόσ 

Πληθυντικόσ αριθμόσ 

Να τι ζμακα: 

 Στα αρςενικά ουςιαςτικά που τελειώνουν ςε –ασ πρζπει να 
προςέχω τον τόνο ςτη γενική του πληθυντικοφ. Δεν είναι ςε 
όλεσ τισ λζξεισ ςτθν ίδια κζςθ! 
 

 Επίςθσ, ςτη γενική του πληθυντικοφ, αυτά τα ουςιαςτικά 
τελειώνουν ςε –ων (με ωμζγα). 
 

 Ακόμα, πρζπει να προςζχω τισ λζξεισ τον και των: Βάηω τον (με 
όμικρον) για τον ζναν και των (με ωμζγα) για τουσ πολλοφσ. 

Να προςζχεισ:                                                                        

Σε αυτι τθν κατθγορία των αρςενικών ουςιαςτικών, 

ςτη γενική του πληθυντικοφ ο τόνοσ πηγαίνει          

ςτην προτελευταία ςυλλαβή (παραλήγουςα) 


