
 

 

 

Το επίθετο «πολύς – πολλή –πολύ» και το επίρρημα « πολύ» 

 

Θυμάμαι ότι τα επίθετα σχολιάζουν τα ουσιαστικά ενώ τα επιρρήματα δίνουν 

πληροφορίες για τη δράση του ρήματος. 

Π.χ.  Πολλοί άνθρωποι νοιάζονται  πολύ για τα αδέσποτα της γειτονιάς τους. 

Η λέξη «Πολλοί» είναι επίθετο γιατί σχολιάζει το ουσιαστικό «άνθρωποι», μας λέει πόσοι είναι 

οι άνθρωποι . 

Η λέξη «πολύ» είναι επίρρημα γιατί μας δίνει πληροφορίες για το ρήμα, μας επεξηγεί ποσό 

νοιάζονται.  

☺ Το επίθετο «πολύς – πολλή –πολύ» ακολουθείται    από ουσιαστικό      

 Π. χ. ο πολύς κόσμος                                                                            

          η  πολλή κίνηση 

         το  πολύ νερό    

Κλείνεται στα τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο), στον Ενικό και Πληθυντικό αριθμό και 

στις 3 πτώσεις ως εξής: 

Ενικός αριθμός 
 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
Ονομαστική ο πολύς η πολλή το πολύ 
Γενική - της πολλής - 
Αιτιατική τον πολύ την πολλή το πολύ 

Πληθυντικός αριθμός 
Ονομαστική οι πολλοί οι πολλές τα πολλά 
Γενική των πολλών των πολλών των πολλών 
Αιτιατική τους πολλούς τις πολλές τα πολλά 

 

☺ Το επίρρημα «πολύ» ακολουθείται, συνήθως, από επίθετο ή μετοχή, γράφεται πάντα 

με ένα λ και δεν κλίνεται. 

Π. χ. Τα παιδιά της Ε΄ τάξης του σχολείου μας είναι πολύ φρόνιμα.  

          Η γιαγιά μου είναι πολύ καλή.    

 

 

 

 

 

Διαβάζω    πολύ  προσεκτικά   τα  πιο  πάνω. Πολλά από αυτά τα είπαμε 

και τα γράψαμε στο τετράδιο « Μαθαίνω την Γλώσσα μου». Μαθαίνω  πως 

κλίνεται το επίθετο «πολύς – πολλή –πολύ» και πως το ξεχωρίζω από 

το επίρρημα  «πολύ». Ύστερα συμπληρώνω την πιο κάτω άσκηση.  
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1.Επίθετο : «ο πολύς», «η πολλή», «το πολύ»– Επίρρημα : «πολύ» 

Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με το επίθετο “πολύς” σε όποιο γένος, αριθμό και 

πτώση χρειάζεται ή  με το επίρρημα “πολύ”. Στην παρένθεση δίπλα να γράφεις κάθε φορά αν 

πρόκειται για επίθετό ή επίρρημα.  

 

1. Σ'  ευχαριστώ ............. για το δώρο σου. (               ) 

2. Η ............. δουλειά  τρώει τον αφέντη. (               ) 

3. Το χειμώνα δεν πίνουμε .............  νερό  αλλά τρώμε ............. φαγητό,  

γιατί κάνει  .............κρύο.  (               ) (               ) (               ) 

4. Έκανε  ............. θόρυβο για το τίποτα. (               ) 

5. Από την ............. βιασύνη του κάνει   .............λάθη. (               ) (               ) 

6. Μου άρεσε ............. το φαγητό και έφαγα πάρα .............. (               ) (               ) 

7. Το επίθετο .............μπαίνει σε ............. λέξεις ως πρώτο συνθετικό. (               ) (               ) 

8. Έγινε .............φασαρία.  (               ) 

9. Η έκθεση ήταν ............. καλή. (               ) 

10. Όπου ακούς ............. κεράσια , να παίρνεις μικρό καλάθι. (               ) 

11. Χθες ήταν ............. ζεστή μέρα. Το καλοκαίρι κάνει ............. ζέστη. (               ) (               ) 

12. Χάρηκα ............. που σε είδα.  Περάσαμε ............. ωραία. 

13. Έριξες  ............. ζάχαρη στο τσάι.  (               )  

14. Ο Θησέας κύλησε το βράχο με ............. κόπο και............. χαρά. (               ) (               ) 

15. Το νησί αυτό έχει ............. ησυχία, γιατί είναι ............. μικρό. (               ) (               ) 

16. Δεν του αρέσει  .............το θέατρο, αλλά βλέπει ............. τηλεόραση. (               ) (               ) 

17. Είναι  .............ευτυχισμένη μαζί του. (               ) 

18. Χθες βράδυ έριξε.............  δυνατή βροχή και σήμερα έχει ............. υγρασία. (          ) (             ) 

19. Μην τρως  ............. γρήγορα. (               ) 

 

 

2.Βρίσκω στο λεξικό μου 7 λέξεις της οικογένειας της λέξης «βιβλίο», τις γράφω πιο κάτω 

και τις επεξηγώ. 
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