
            Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια) 

Το επίθετο   ο πολύς, η πολλή, το πολύ  
 

 
 

 

 

 

                 ΠΡΟΣΕΧΩ! 
 

 Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ γράφεται: 
 

α) με ένα λ και υ στην ονομαστική και αιτιατική του 

ενικού αριθμού του αρσενικού και ουδέτερου γένους. 

π.χ. πολύς κόσμος, πολύ κρύο 
 

β) με δύο –λλ- στο θηλυκό του ενικού αριθμού και στα 

τρία γένη του πληθυντικού αριθμού. 

π.χ. πολλή ζέστη, πολλές γυναίκες 
 

 Το αρσενικό και το ουδέτερο δεν έχουν γενική ενικού. 

 

 Κανένα γένος δε σχηματίζει την κλητική του ενικού, 

ενώ η κλητική του πληθυντικού δε σχηματίζεται 

συχνά. 

 

 

Πώς κλίνεται: 
  

Ενικός αριθμός 

  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομαστική ο πολύς η πολλή το πολύ 

Γενική _ της πολλής _ 

Αιτιατική τον πολύ την πολλή το πολύ 

Κλητική _ _ _ 

    

Πληθυντικός Αριθμός 

  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομαστική οι πολλοί οι πολλές τα πολλά 

Γενική των πολλών των πολλών των πολλών 

Αιτιατική τους πολλούς τις πολλές τα πολλά 

Κλητική (πολλοί) (πολλές) (πολλά) 

ONOMA:_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________  



            Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια) 

Επίρρημα πολύ  

 
 Από το επίθετο πολύς παράγεται το επίρρημα πολύ, που χρησιμοποιείται 

στον ενικό αριθμό, και το επίρρημα πολλά, που χρησιμοποιείται στον 

πληθυντικό αριθμό. Τα επιρρήματα δεν κλίνονται. 
 

π.χ. Έφτασα στην Αθήνα πολύ αργά. 
Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό το θέμα. 

 

 Το επίρρημα πολύ μπαίνει μπροστά από επίθετο ή από άλλο επίρρημα για 

να σχηματίσει τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων ή συνοδεύει ρήμα.  
  

         π.χ. Είσαι πολύ κομψή μ’ αυτό το φόρεμα.  (μπροστά από επίθετο) 

    Ήρθε πολύ αργά και δεν πρόλαβε.  (μπροστά από επίρρημα) 

    Έφαγα πολύ      (συνοδεύει ρήμα) 

 

  Το επίθετο πολλή μπαίνει πάντα μπροστά από θηλυκό ουσιαστικό. Αν 

όμως ακολουθεί θηλυκό επίθετο, τότε μπαίνει το επίρρημα πολύ. 
  

  π.χ. Ρίχνει πολλή βροχή.  (ακολουθεί θηλυκό ουσιαστικό) 

    Ρίχνει πολύ δυνατή βροχή. (ακολουθεί θηλυκό επίθετο) 

 

ΘΥΜΑΜΑΙ! 
 

 Επίθετα 

πολύ καλό παιδί πολύ βαρύ σίδερο πολύ καλή μαθήτρια 

 

 Ρήματα    

κοιμήθηκα πολύ διάβασα πολύ διασκέδασα πολύ 

 

 Επιρρήματα    

πολύ αργά        πολύ σκοτεινά  πολύ δυνατά 

 

 Πληθυντικός Αριθμός 

πολλοί άνδρες   πολλές γυναίκες  πολλά παιδιά 

 

 Θηλυκά Ουσιαστικά 

πολλή βροχή         πολλή ζάχαρη   πολλή ώρα 
 

 Θηλυκά Επίθετα 

πολύ δυνατή βροχή      πολύ αλμυρή τάρτα  πολύ μεγάλη αγάπη 
 
 



 

 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με τις σωστές καταλήξεις 
του επιθέτου πολύς και να βάλεις τόνο.  
 

α) πo……. ώρα β) πο……. ανθρώπων γ) πο……. νερό δ) πο……. δέντρα 

ε) πο……. θόρυβος στ) πο……. φίλοι ζ) πο……. περιπτώσεις    η) πο……  φίλες 

 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το επίθετο πολύς.  

 

Πο.......... ζάχαρη 

Πο.......... μαθητών 

Πο.......... φαγητό 

Πο.......... θρανία 

 Πο......... κόσμος 

 Πο.......... φίλαθλοι 

 Πο.......... ασκήσεις 

 Πο..........υγρασία

3. Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο 

του επιθέτου πολύς. 

 

 Τα παιδιά στην αυλή κάνουν …………….   φασαρία. 

 Η …………….  δουλειά τρώει τον αφέντη. 

 Το αφιερώνω στην αδελφή μου με …………….   αγάπη. 

 Ταξιδεύαμε ………….καιρό. 

 Σήμερα κάνει …………….  κρύο. 

 Είδα …………κόσμο, ………….  θάλασσες και ………………είδη ψαριών. 

 ………..φίλοι μαζεύτηκαν να τον υποδεχτούν. 

 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά με το επίθετο πολύς ή το επίρρημα πολύ. 

 

 Αισθάνομαι ___________ καλά σήμερα. 

 Έχω να τον δω __________ καιρό. 

 Υπάρχει _____________ χρόνος ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. 

 _____________ παιδιά δεν ήρθαν χθες στην εκδρομή. 

 Στις μέρες μας ____________ άνθρωποι ζουν ____________ 

φτωχικά. 

 Το σπίτι χτίστηκε με κόπο και αγώνα ____________ χρόνων. 

 

5. Να συμπληρώσεις τα κενά με το πολύ ή πολλή. 

 

 Η Κατερίνα είναι ____________ ευγενική με όλους. 

 Πρέπει να σταματήσεις την ___________ δουλειά, γατί κουράζεσαι 

_________. 



 

 

 Η Άννα είναι ___________ προσεκτική και έχει πάντα ___________ 

διάθεση για δουλειά. 

 Ο αέρας ήταν ____________ δυνατός και σηκώθηκε ___________ 

σκόνη. 

 Βαρέθηκα ____________, γιατί περιμένω _____________ ώρα. 
 

6. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το επίθετο 

πολύς ή το επίρρημα πολύ. 

 

 Αυτή η άσκηση χρειάζεται ____________ προσοχή. 

 Αξίζει ____________ περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. 

 Ο ____________ θόρυβος μου έφερε πονοκέφαλο. 

 Εργάστηκε ____________ αυτές τις μέρες. 

 Σήμερα έχει ____________ ζέστη. 

 Χθες ήταν μια ____________ ζεστή μέρα. 

 Εκτίθεται σε ____________ μεγάλους κινδύνους. 

 Το _____________ - ____________ να μην πάμε. 

 Έχω ____________ περιέργεια να μάθω τι έγινε. 

 Η ___________ ορθοστασία και το ___________ τρέξιμο τον εξασθένισαν. 
 

7. Να σχηματίσεις τα παρακάτω επίθετα και στα τρία γένη.        

                                                               

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

ο φοβητσιάρης    

  το άδειο 

ο εργατικός   

 η μεσαία  

ο αθώος   

 
 

8. Γράψε από δύο δικά σου επίθετα που να χαρακτηρίζουν το κάθε ουσιαστικό: 

άνθρωπος             _______________      _______________       

θάλασσα               _______________      _______________       

βουνό               _______________    _______________       

 
 

9. Κλίνε στο τετράδιό σου και στους δύο αριθμούς: το πολύ φαγητό, η πολλή δουλειά,  
η πολύ δύσκολη άσκηση  
 
10. Γράψε στο τετράδιό σου τα παραθετικά του επιθέτου: εργατικός 
 


