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Αριθμητικά / Numerals   

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο απόλυτο αριθμητικό: 

 Fill in the blanks with the correct form of the cardinal numerals: 

 

Θέλω (1) …………………………..…… καφέ, παρακαλώ. 

Μπορούμε να έχουμε (3) ……………………………… πορτοκαλάδες; 

Η παράσταση αρχίζει στις (4) ……………………………………… ακριβώς.  

Θα αγοράσω (1) ………………….…… μπλούζα και (1) ………………………….. παντελόνι. 

Αγόρασα (3) ……………………….… βιβλία. 

Ο κινηματογράφος έχει (2) ………………………….… προβολές κάθε μέρα. 

Βλέπω (4) ………………………………………… παιδιά έξω στο δρόμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modern Greek Grammar 
www.greekgrammar.eu 

Modern Greek Grammar 
www.greekgrammar.eu 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο τακτικό αριθμητικό, όπως στο παράδειγμα: 

Fill in the blanks with the correct form of the ordinal numerals, as in the example: 

 

Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου. 

Ο Φεβρουάριος είναι ………………………………………….…………… μήνας του χρόνου. 

Ο Μάρτιος είναι ……………………………..……………………….……… μήνας του χρόνου. 

Ο Απρίλιος είναι ………………………………………………….…….………μήνας του χρόνου. 

Ο Μάιος είναι …………………………………………………………….…… μήνας του χρόνου. 

Ο Ιούνιος είναι ………………………………………………….………………μήνας του χρόνου. 

Ο Ιούλιος είναι ………………………………………………….………………μήνας του χρόνου. 

Ο Αύγουστος είναι ………………………………………….………..………μήνας του χρόνου. 

Ο Σεπτέμβριος είναι …………………………………………………………μήνας του χρόνου. 

Ο Οκτώβριος είναι ……………………………………………………………μήνας του χρόνου. 

Ο Νοέμβριος είναι ………………………………………….…………..……μήνας του χρόνου. 

Ο Δεκέμβριος είναι ………………………………………………….………μήνας του χρόνου. 

Η Κυριακή είναι ……………………………………………………………… μέρα της εβδομάδας. 

Η Δευτέρα είναι ……………………………………………………………… μέρα της εβδομάδας. 

Η Τρίτη είναι ………………………………………………………………..… μέρα της εβδομάδας. 

Η Τετάρτη είναι ……………………………………………………………… μέρα της εβδομάδας. 

Η Πέμπτη είναι ………………………………………..…………….……… μέρα της εβδομάδας. 

Η Παρασκευή είναι ………………………………………………..……… μέρα της εβδομάδας. 

Το Σάββατο είναι …………………………………………………………… μέρα της εβδομάδας. 
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Απαντήσεις / Answers 

1.  

Θέλω (1) έναν καφέ, παρακαλώ. 

Μπορούμε να έχουμε (3) τρεις πορτοκαλάδες; 

Η παράσταση αρχίζει στις (4) τέσσερις ακριβώς.  

Θα αγοράσω (1) μία μπλούζα και (1) ένα παντελόνι. 

Αγόρασα (3) τρία βιβλία. 

Ο κινηματογράφος έχει (2) δύο προβολές κάθε μέρα. 

Βλέπω (4) τέσσερα παιδιά έξω στο δρόμο. 

 
2. 

Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου. 

Ο Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος μήνας του χρόνου. 

Ο Μάρτιος είναι ο τρίτος μήνας του χρόνου. 

Ο Απρίλιος είναι ο τέταρτος μήνας του χρόνου. 

Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του χρόνου. 

Ο Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του χρόνου. 

Ο Ιούλιος είναι ο έβδομος μήνας του χρόνου. 

Ο Αύγουστος είναι ο όγδοος μήνας του χρόνου. 

Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του χρόνου. 

Ο Οκτώβριος είναι ο δέκατος μήνας του χρόνου. 

Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας του χρόνου. 

Ο Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος μήνας του χρόνου. 

Η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. 

Η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. 

Η Τρίτη είναι η τρίτη μέρα της εβδομάδας. 

Η Τετάρτη είναι η τέταρτη μέρα της εβδομάδας. 

Η Πέμπτη είναι η πέμπτη μέρα της εβδομάδας. 

Η Παρασκευή είναι η έκτη μέρα της εβδομάδας. 

Το Σάββατο είναι η έβδομη μέρα της εβδομάδας. 

 
 


