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Επίθετα σε –ος, -ος, -ο και σε -ων,-ουσα,-ον 
Όνομα: __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κλίνω το επίθετο ο/η αριστούχος, το αριστούχο: 
Ενικός αριθμός 

Ονομ. ο/η  το  
Γεν. του/της  του  
Αιτ. τον/την  το  
Κλητ.       

Πληθυντικός αριθμός 
Ονομ. οι  τα  
Γεν. των  των  
Αιτ. τους/τις  τα  
Κλητ.       

 
 

Επίθετα σε –ος, -ος, -ο 
Τα επίθετα  σε –ος, -ος, -ο έχουν τρία γένη (τριγενή) και δύο καταλήξεις (δικατάληκτα), 
αφού το αρσενικό και το θηλυκό έχουν κατά την κλίση τους τις ίδιες καταλήξεις. 

Ενικός αριθμός 
Ονομ. ο/η ενεργός το ενεργό 
Γεν. του/της ενεργού του ενεργού 
Αιτ. τον/την ενεργό το ενεργό 
Κλητ.   ενεργέ   ενεργό 

Πληθυντικός αριθμός 
Ονομ. οι ενεργοί τα ενεργά 
Γεν. των ενεργών των ενεργών 
Αιτ. τους/τις ενεργούς τα ενεργά 
Κλητ.   ενεργοί   ενεργά 

 
Έτσι κλίνονται τα επίθετα: ειδοποιός, ανενεργός, ενεργός, κακοποιός, αριστούχος, κ.ά 

 
Επίθετα σε -ων,-ουσα,-ον 

Ενικός αριθμός 
Ονομ. ο ενδιαφέρων η ενδιαφέρουσα το ενδιαφέρον 
Γεν. του ενδιαφέροντος της ενδιαφέρουσας του ενδιαφέροντος 
Αιτ. τον ενδιαφέροντα την ενδιαφέρουσα το ενδιαφέρον 

Πληθυντικός αριθμός 
Ονομ. οι ενδιαφέροντες οι ενδιαφέρουσες τα ενδιαφέροντα 
Γεν. των ενδιαφερόντων των ενδιαφερουσών των ενδιαφερόντων 
Αιτ. τους ενδιαφέροντες τις ενδιαφέρουσες τα ενδιαφέροντα 

 
Έτσι κλίνονται τα επίθετα: δευτερεύων, επείγων, εποπτεύων, ιδιάζων, μέλλων, 
πρωτεύων, υπάρχων κ.ά. 
Προσοχή! Η κλητική πτώση είναι πολύ σπάνια στα επίθετα αυτά. Όταν χρειαστεί να 
σχηματιστεί, είναι ίδια με την ονομαστική. 
 



2. Κλίνω το επίθετο ο επιτυχών, η επιτυχούσα, το επιτυχόν: 
Ενικός αριθμός 

Ονομ. ο  η  το  
Γεν. του  της  του  
Αιτ. τον  την  το  

Πληθυντικός αριθμός 
Ονομ. οι  οι  τα  
Γεν. των  των  των  
Αιτ. τους  τις  τα  

 
3. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων με τα επίθετα στον κατάλληλο τύπο: 
 
• Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας ήταν _________________ (παρών, -ούσα, -όν) 

στην αποκριάτικη γιορτή.  
• Ο διευθυντής της εταιρείας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ____________ 

(υπάρχων, -ουσα, -ον) κατάσταση. 
• Τα ονόματα των __________________ (επιτυχών, -ούσα, -όν)  θα ανακοινωθούν 

στο διαδίκτυο. 
• Ο νέος νόμος για την εκπαίδευση έμεινε_______________, (ανενεργός, -ό) αφού 

δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 
• Οι υπάλληλοι άκουγαν με τη _____________ (δέων, -ουσα, -ον) προσοχή τις οδηγίες 

του διευθυντή τους. 
• Η ________________ (ειδοποιός, -ό) διαφορά της Αγγελικής από τους υπόλοιπους 

μαθητές είναι η εργατικότητα και η ειλικρίνεια που την διακρίνει. 
• Ο Ελύτης είναι μια _________________ (εξέχων, -ουσα, -ον) προσωπικότητα της 

ελληνικής και παγκόσμιας ποίησης. 
• Ο πρόεδρος συμβούλεψε τους προϊσταμένους να ασχοληθούν με τα _____________ 

(υπάρχων, -ουσα, -ον) προβλήματα της εταιρείας. 
• Ο γείτονάς μας είναι _________________ (κακοποιός, -ό) και τον έχει συλλάβει 

πολλές φορές η αστυνομία. 
• Όλοι οι μαθητές μπήκαμε στην εκκλησία με τον ____________________ (πρέπων, 

-ουσα, -ον) σεβασμό. 
• Πήρα αρκετά παντελόνια στις εκπτώσεις, αφού η τιμή τους ήταν _______________. 

(συμφέρων,  -ουσα, -ον) 
• Οι κάτοικοι του χωριού μου είναι ________________ (ενεργός, -ό) μέλη του 

πολιτιστικού συλλόγου. 
• Αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλοί ________________ (απών, -ούσα, -όν) στο 

σχολείο εξαιτίας των ιώσεων. 
• Το πρόγραμμα του μουσείου περιλάμβανε πολλές ________________ (ενδιαφέρων, 

-ουσα, -ον) δραστηριότητες για τα παιδιά. 
• Η κόρη του ήταν ________________ (αριστούχος, -ο) φοιτήτρια και συνέχισε τις 

σπουδές της με επιτυχία στο εξωτερικό. 
• Τις εξαρτημένες προτάσεις τις λέμε και _______________________. 

(δευτερεύων, -ουσα, -ον) 
• Το αμφιθέατρο της σχολής ήταν γεμάτο από _____________ (μέλλων, -ουσα, -ον) 

δικηγόρους. 
 
 


