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ΓΛΩΣΣΑ 

[ Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια] 

Το επίθετο πολύς 

 
  Από το επίθετο πολύς παράγεται το επίρρημα πολύ, που χρησιμοποιείται στον 
ενικό αριθμό, και το επίρρημα πολλά, που χρησιμοποιείται στον πληθυντικό αριθμό. 
 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) 

 
 

1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Να γράψεις ένα ρήμα, ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο που ανήκουν στην 

ίδια οικογένεια με τις παρακάτω λέξεις. 
 
 μαύρος: Ρ: μαυρίζω ΟΥ: το μαυράκι Ε: μαυριδερός ,-ή,-ό 

 παιδί: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 

 βασιλιάς: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 

 φυλακή: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 

Μαθαίνω 



 

Αντιγραφή – ορθογραφία   Θυμάμαι τα ρήματα: 

σβήνω, ξύνω, κρύβω, παίζω, ανακυκλώνω, προστατεύω, λέω, 

βλέπω, ετοιμάζω, μαγειρεύω, φτιάχνω, κατασκευάζω, 

χρησιμοποιώ 


