
 

Ενότητα 9: ΒΙΒΛΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  

2. Βιβλιοθήκες 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

Στην πόλη του Πύργου, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στη 

βιβλιοθήκη για να διαβάσουν βιβλία. Ακόμα, μπορούν 

να πάρουν βιβλία και να τα διαβάσουν στο σπίτι τους. 

 

H βιβλιοθήκη έχει και βιβλία για παιδιά. 

Όταν τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στη βιβλιοθήκη, 

πηγαίνουν αυτοκίνητα και μοιράζουν βιβλία στα παιδιά. 

 

 

 

 



 

 

 

Πληθυντικός αριθμός 

ονομ. οι πολλοί θόρυβοι οι πολλές χαρές τα πολλά φαγητά 

γεν. των πολλών θορύβων των πολλών χαρών των πολλών φαγητών 

αιτ. τους πολλούς θορύβους τις πολλές χαρές τα πολλά φαγητά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικός αριθμός 

ονομ. ο πολύς θόρυβος η πολλή χαρά το πολύ φαγητό 

γεν. του πολύ θορύβου 

(του πολλού) 
της πολλής χαράς του πολύ φαγητού 

(του πολλού) 

αιτ. τον πολύ θόρυβο την πολλή χαρά το πολύ φαγητό 

 Στον ενικό αριθμό:  

Στο αρσενικό και το ουδέτερο βάζουμε –λ. 

Στο θηλυκό βάζουμε –λλ.   

 Στον πληθυντικό αριθμό: 

Παντού βάζουμε –λλ. 

 πολλή + ουσιαστικό (πολλή βροχή) 

 

 πολύ + ρήμα (πολύ βρέχει)                    

πολύ + επίθετο (πολύ όμορφος)   

πολύ + επίρρημα (πολύ νωρίς)  

 

 Το επίθετο «ο πολύς – η πολλή – το πολύ»  



 

 Ασκήσεις: 

 

1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα με το επίθετο 

«ο πολύς – η πολλή – το πολύ». 

 

του ________ χρόνου ο ________ κόσμος 

τα ________ γατάκια των ________ μολυβιών 

της ________ βροχής τις  ________ μέλισσες 

οι ________ τσάντες την ________ χαρά 

η ________ αγάπη τους ________ κυρίους 

  

2. Να συμπληρώσεις τα κενά με το επίθετο «ο πολύς – η 

πολλή – το πολύ».  

 Ακυρώθηκε η εκδρομή εξαιτίας του ________ χιονιού. 

 Στο ψυγείο έχει ________ μήλα και ________ ντομάτες. 

 Από την ________ βιασύνη του, έκανε ________ λάθη. 

 Στην παράσταση ήρθαν ________ άντρες και 

________ γυναίκες. 

 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά με το 

«πολλή» ή το «πολύ». 

 Στην τάξη έχει ________ φασαρία. 

 Ο Χάρης είναι ________ ψηλός.  

 Μαμά και μπαμπά, σας αγαπώ ________.  

 Το καλοκαίρι περάσαμε ________ ωραία.  

 Έτρεχα ________ ώρα και κουράστηκα ________.  

 Σας ευχαριστώ ________. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιοθήκη 

Είναι το μέρος όπου παίρνουμε ένα 
βιβλίο και το διαβάζουμε. 

Βιβλιοθήκη 

Είναι το έπιπλο όπου βάζουμε τα 
βιβλία μας. 

Βιβλιοθηκάριος 

Είναι αυτός που δουλεύει σε μια 
βιβλιοθήκη. 

Βιβλιοχαρτοπωλείο 

Είναι το μαγαζί όπου αγοράζουμε 
βιβλία και χαρτικά είδη. 

Βιβλιοφάγος 

Είναι αυτός που διαβάζει πολλά 
βιβλία. 

Βιβλιοστάτης 

Το βάζουμε στα βιβλία, για να 
στέκονται όρθια και να μην 

πέφτουν. 

 Σύνθετες λέξεις με τη λέξη «βιβλίο»  


