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Εισαγωγικό σημείωμα 

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται 

για τις Εισαγωγικές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Πανελλήνιες εξετάσεις. Περιλαμβάνει πίνακες παραθετικής 

αντικατάστασης για τα επίθετα των κειμένων της 

εξεταζόμενης ύλης σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης του 

Υπουργείου Παιδείας.  

Έρη Ναθαναήλ
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ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ, ΣΑ ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΠΙΘΕΣΩΝ ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΗ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΗ ΤΛΗ 

ΘΕΣΙΚΟ 

iratus, -a, -um 

marinus, -a, -um 

penatus, -a, -um 

regius, -a, -um 

superbus,  -a, -um 

clarus, -a, -um 

epicus, -a, -um 

multi, -ae, -a 

pulcher, pulchra,pulchrum 

Punicus, -a, -um 

secundus, -a, -um          

septendecim 

tener, tenera, tenerum 

(ultra) 

bonus, -a, -um 

liber, libera, liberum  

omnis-is-e 

multi,-ae,-a[εύχρηςτο ςτον πληθ] 

omnis, -is, -e 

quattuor 

tres, tres, tria 

 

ΤΚΡΙΣΙΚΟ 

iratior, -ior, -ius 

– 

pennatior, -ior, -ius 

– 

suberbior, -ior, -ius 

clarior, -ior, -ius 

– 

plures, plures, plura(σπ.-ia) 

pulchrior, -ior, -ius 

– 

– 

– 

tenerior, -ior, -ius 

ulterior, ulterior, ulterius 

melior, melior, melius 

liberior, -ior, -ius 

_ 

plures, plures, plura(ςπάνια-ia) 

― 

― 

― 

 

ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

iratissimus, -a, -um 

– 

– 

– 

superbissimus, -a, -um 

clarissimus, -a, -um 

– 

plurimi, -ae, -a 

pulcherrimus, -a, -um 

– 

– 

– 

tenerrimus, -a, -um  

ultimus-a-um 

optimus, -a, -um 

liberrimus, -a, -um 

_ 

plurimi, -ae, -a 

_ 

― 

― 
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Falernus, -a, -um 

pavidus, -a, -um 

quinquagesimus, -a, -um 

Romanus, -a, -um 

Cannensis, -is, – e 

Carthaginiensis, -is, -e 

omnis, -is, -e 

Paulianus, -a, -um 

repentinus, -a, -um 

Romanus, -a, -um 

serenus, -a, -um 

alacer, alacris, alacre 

liberalis, -is, -e 

illustris, -is, -e 

Actiacus, -a, -um 

paucus, -a, -um 

sollicitus, -a, -um 

squalidus, -a, -um 

Parmensis, -is, -e 

ingens (-ntis) 

similis, -is, -e 

frigidus, -a, -um 

 

 

 

– 

pavidior, -ior, -ius 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

alacrior, -ior, -ius 

liberalior, -ior, -ius 

illustrior, -ior, -ius 

– 

paucior, -ior, -ius 

sollicitior, -ior, -ius 

squalidior, -ior, -ius 

– 

ingentior, -ior, -ius 

similior, -ior, -ius 

frigidior, -ior, -ius 

 

 

 

– 

pavidissimus, -a, -um 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

(serenissimus –a –um)** 

– 

liberalissimus, -a, -um 

illustrissimus, -a, -um 

– 

paucissimus, -a, -um 

solicitissimus, -a, -um 

squalidissimus, -a, -um 

– 

ingentissimus, -a, -um 

simillimus, -a, -um 

frigidissimus, -a, -um 
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equester, equestris, equestre 

iners -inertis 

militaris, -is, -e 

omnis, -is, -e 

turpis, -is, -e 

obvius, -a, -um 

paulus, -a, -um 

posterus, -a, -um 

 

(prope) 

trepidus,-a, -um 

mirabilis, -is, -e 

tristis, -is, -e 

aequus, –a, –um 

Vēientānus, –a, –um 

immensus, –a, –um 

omnis, –is, –e 

paucus, -a, -um 

impudens, -ns, -ns 

exterus, -a, -um 

  

nimius, -a, -um 

publicus, -a, -um 

Punicus, -a, -um 

tertius, -a, -um  

– 

inertior, -ior, -ius 

militarior, -ior, -ius 

– 

turpior, -ior, -ius 

– 

– 

posterior, -ior, -ius 

 

propior, -ior, -ius 

–** 

mirabilior, -ior, -ius 

tristior, -ior, -ius 

aequior, –ior, –ius 

– 

(immensior,-ior,-us) *** 

– 

paucior, -ior, -ius  

impudentior, -ior, -ius  

exterior, -ior, -ius 

  

magis nimius, -a, -um  

― 

― 

― 

– 

inertissimus, -a, -um 

– 

– 

turpissimus, -a, -um 

– 

– 

postremus, -a, -um & 

postumus, -a, -um 

proximus, -a, -um 

trepidissimus, a, um** 

mirabilissimus, -a, -um 

tristissimus, -a, -um  

aequissimus, –a, –um 

– 

immensissimus, -a, -um(σπάνιο) 

– 

paucissimus,-a, -um 

impudentissimus, -a, -um 

extremus, -a, -um  

& extimus, -a, -um 

maxime nimius, -a, -um 

― 

― 

― 
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omnis, -is, -e 

praecox, ,-x,-x 

recens, -ns,-ns 

acerbus, -a, -um 

bonus, -a, -um 

durus, -a, -um 

iucundus, -a, -um 

maturus, -a, -um 

  

multi, -ae, -a 

parvus, -a, -um 

sonorus, -a, -um 

grandis, -is, -e 

mitis, -is, -e 

mollis, -is, -e 

puter (putris), -is, -e 

 

Actiacus, –a, –um 

cupidus, –a, –um 

par, par, par 

Latinus, -a, -um 

paulus, -a, -um 

Romanus, –a, –um 

 

 

― 

** 

recentior, -ior, -ius  

acerbior, –ior, –ius 

melior, –ior, –ius 

durior, –ior, –ius 

iucundior, –ior, –ius 

maturior, –ior, –ius 

  

plures, -es, –(i)a  

minor, -or, -us  

– 

grandior, -ior, -ius  

mitior, -ior, -ius  

mollior, -ior, -ius  

 - 

 

– 

cupidior, -ior, -ius  

– 

– 

– 

– 

 

 

― 

** 

recentissimus, -a, -um 

acerbissimus, –a, –um 

optimus, –a, –um 

durissimus, –a, –um 

iucundissimus, –a, –um 

maturissimus, –a, –um & 

maturrimus, -a, -um 

plurimi, -ae, -a. 

minimus, -a, -um 

– 

grandissimus, -a, -um 

mitissimus, -a, -um 

mollissimus, -a, -um 

- 

 

– 

cupidissimus, -a, -um 

– 

– 

– 

– 
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fortis, -is, -e  

nobilis, –is, –e 

omnis, -is, -e 

singularis, -is, -e 

clarus, -a, -um 

dexter, dext(e)ra, dext(e)rum 

sanctus, -a, -um 

complures, -es, –(i)a 

immortalis, -is, -e 

incredibilis, -is, -e 

ineptus, -a, -um 

ligneus, -a, -um 

magnus, -a, -um 

supervacaneus, -a,-um 

fessus, -a, -um 

longus, -a, -um 

paulus, -a, -um 

priscus, -a, -um 

nuptialis, -is, -e 

imperitus, –a, -um 

improbus, -a, -um 

Manlianus, -a, -um 

multi, -ae, -a* 

stultus, -a, -um 

mollis, -is, -e 

fortior, -ior, -ius  

nobilior, -ior, -ius  

― 

― 

clarior, –ior, –ius  

dexterior, –ior, –ius  

sanctior, –ior, –ius  

– 

– 

– 

ineptior, -ior, -ius  

– 

maior, -ior, -ius  

– 

– 

longior, -ior, -ius 

– 

– 

_ 

imperitior, -ior, -ius  

improbior, -ior, -ius  

– 

plures, -es, –(i)a 

stultior, -ior, -ius 

mollior, -ior, -ius  

fortissimus, -a,-um 

nobilissimus, -a, -um 

― 

― 

clarissimus, –a, –um 

dextimus, –a, –um 

sanctissimus, –a, –um 

– 

– 

– 

ineptissimus, -a, -um 

– 

maximus, -a, -um 

– 

– 

longissimus, -a, -um 

– 

– 

_ 

imperitissimus, -a, -um 

improbissimus, -a, -um 

– 

plurimi, -ae, -a 

stultissimus, -a, -um 

mollissimus, -a, -um 
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captivus, –a, –um 

immaturus, -a, -um 

infestus, -a, -um  

liber, -era, -erum 

longus, -a, -um 

miser, -era, -erum 

infelix, infelix, infelix  

minax, minax, minax  

fidus, -a, -um 

infidus, -a, -um 

sollicitus, -a, -um 

inops, inops, inops (inopis) 

omnis, -is, -e 

stabilis, -is, -e 

captivus, -a, -um 

Gallus, -a, -um  

Graecus, -a, -um 

[Η αλλαγθ ςτα χρώματα δηλώνει τη 
μετάβαςη ςτο επόμενο κείμενο τησ 
εξεταζόμενησ ύλησ] 

ΗΜΕΙΩΕΙ:  

* Multus:Συγκριτικόσ: plus 
(χρθςιμοποιείται μόνο θ ονομαςτικι 
και αιτιατικι του ουδετζρου plus και 
θ γενικι pluris) Υπερκετικόσ: 
plurimus, -a, -um]. Το επίκετο 
ςχθματίηει παρακετικά ςυνικωσ 
ςτον πλθκυντικό: 
multi, -ae, -a 

 

– 

– 

infestior, -ior, -ius  

liberior, –ior, –ius 

longior, –ior, –ius 

miserior, –ior, –ius 

infelicior, -ior, -ius  

minacior, -ior, -ius  

fidior, –ior, –ius 

– 

sollicitior, –ior, –ius 

egentior, –ior, –ius 

– 

stabilior, -ior, -ius 

– 

– 

– 

 

**διίςτανται οι απόψεισ για τα 

παραθετικά του ςυγκεκριμζνου 

επιθζτου. 

 

 

 

 

 

– 

– 

infestissimus, -a, -um 

liberrimus, –a, –um 

longissimus, –a, –um 

miserrimus, -a, -um  

infelicissimus, -a, -um 

minacissimus, -a, -um  

fidissimus, –a, –um 

– 

sollicitissimus, –a, –um 

egentissimus, -a, -um 

– 

stabilissimus, -a, -um 

– 

– 

– 

 

*** Το επίκετο ςφμφωνα με 

άλλεσ πθγζσ δεν ςχθματίηει 

παρακετικά  λόγω ςθμαςίασ(= 

αμζτρθτοσ, τεράςτιοσ). Άλλεσ 

πθγζσ αναφζρουν ότι ςχθματίηει 

παρακετικά, διότι ςτο λεξικό τθσ 

Οξφόρδθσ αναφζρεται ο ςπάνιοσ 

τφποσ immensissimα-ae και 

ςυνεπώσ κατ' αναλογίαν 

ςχθματίηει και τα υπόλοιπα γζνθ 

και τουσ υπόλοιπουσ βακμοφσ. 
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Εκδόζεις schooltime.gr 

Τηλ.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 
 

http://www.schooltime.gr/
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Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για 

τις Εισαγωγικές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Πανελλήνιες εξετάσεις. Περιλαμβάνει πίνακες παραθετικής 

αντικατάστασης για τα επίθετα των κειμένων της εξεταζόμενης 

ύλης σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης του Υπουργείου Παιδείας.  

 

 


