
ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

επιθετα σε
-ων, -ουσα, -ον

ενικοσ αριθμοσ:

πληθυντικοσ αριθμοσ:

ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

ο ενδιαφέρων

του ενδιαφέροντος

τον ενδιαφέροντα

-

οι ενδιαφέροντες

των ενδιαφερόντων

τους ενδιαφέροντες

-

η ενδιαφέρουσα

της ενδιαφέρουσας

την ενδιαφέρουσα

-

το ενδιαφέρον

του ενδιαφέροντος

το ενδιαφέρον

-

οι ενδιαφέρουσες

των ενδιαφερουσών

τις ενδιαφέρουσες

-

τα ενδιαφέροντα

των ενδιαφερόντων

τα ενδιαφέροντα

-
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Έτσι κλίνονται: 
επείγων,

πρωτεύων,
μέλλων,

εποπτεύων,
υπάρχων κ.τ.λ. 



ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

επιθετα σε
-ων/-ονα, -ον

ενικοσ αριθμοσ:

πληθυντικοσ αριθμοσ:

ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

ο ευγνώμων/ονας

του ευγνώμονος/ονα

τον ευγνώμονα

-

οι ευγνώμονες

των ευγνωμόνων

τους ευγνώμονες

-

 

της ευγνώμονος/ονα

την ευγνώμονα

-

το ευγνώμον

του ευγνώμονος

το ευγνώμον

-

οι ευγνώμονες

των ευγνωμόνων

τις ευγνώμονες

-

τα ευγνώμονα

των ευγνωμόνων

τα ευγνώμονα

-
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η ευγνώμων/ονας



ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

ο ενδιαφέρωνονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

η ενδιαφέρουσα το ενδιαφέρον

επιθετα σε
-ων, -ουσα, -ον

ενικοσ αριθμοσ:

πληθυντικοσ αριθμοσ:
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Να κλίνεις το παρακάτω επίθετο και στα τρία γένη:



ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

ο ευγνώμων/ονομ.

γεν.

αιτ.

κλητ.

η ευγνώμων/ το ευγνώμον

επιθετα σε
-ων/-ονα, -ον

ενικοσ αριθμοσ:

πληθυντικοσ αριθμοσ:
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Να κλίνεις το παρακάτω επίθετο και στα τρία γένη:



1. Νιώθω _________ (ευγνώμων) για όσα έκανες για εμάς.
2. Οι _________ (επιτυχών) του διαγωνισμού θ' ανακοινωθούν
πολύ σύντομα.
3. Πρέπει να μιλας στους μεγαλύτερους με τον _________
(πρέπον) σεβασμό.
4. Διάβασα την _________ (ενδιαφέρον) αυτή είδηση πριν από
λίγα λεπτά.
5. Η ________ (μέλλων) σύζυγός μου θα με συνοδέψει στο
ταξίδι μου.
6. Το _________ (φλέγων) αυτό ζήτημα δεν πρόκειται να φύγει
σύντομα απ' την επικαιρότητα.
7. Έλαβα ένα _________ (επείγων) τηλεφώνημα.
8. Η εμφάνισή του δεν ήταν η _________ (πρέπων)
9. Όλοι οι _________ (απών) μαθητές θα πάρουν απουσία.
10. Η _________ (παρών) κατάσταση είναι τραγική.
11. Έκλεισε μια _________ (συμφέρων) συμφωνία.
12. Παρακολούθησα μια _________ (ενδιαφέρων) ομιλία για
την αρχαία Αίγυπτο.

επιθετα σε
-ων, -ουσα, -ον
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Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:


