
συμπληρωματικό υλικό
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
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Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



πολύς, πολλή, πολύ

1. Έκανε ______ ζέστη χθες το βράδυ.
2. Χάρηκα ______ που σε γνώρισα.
3. Ήρθε ______ κόσμος στα γενέθλιά μου.
4. ______ φορές η πόρτα σκαλώνει και δεν ανοίγει εύκολα.
5. Είναι _____ όμορφο το δώρο που μας έκανες.
6. Για το πείραμα, χρειαζόμαστε _____ μπαλόνια.
7. Μη ρίχνετε άλλο νερό, είναι ήδη _____.
8. Ο εγωισμός είναι χαρακτηριστικό ______ ανθρώπων.
9. Πέρασαν ______ μέρες από τότε που έστειλα το γράμμα.
10. Έχω _____ χαρά με το νέο που άκουσα.
11. Περιμένω _____ καιρό να έρθει αυτή η στιγμή.
12. Στο ζήτησα ______ φορές και δεν μου έκανες το χατίρι.
13. Σου εύχομαι με ______ αγάπη τα καλύτερα.
14. Σήμερα το πρωί έριξε _____ δυνατή βροχή.
15. Έχετε ______ φίλους να καλέσετε για την έκπληξη.
16. Βγάλαμε ______ φωτογραφίες τα αξιοθέατα.
17. Δεν ήθελε ______ ακόμα για να τον πείσω.
18. Η γιαγιά μου είναι _____ ευγενική και _____ καλός άνθρωπος.
19. _______ σκαλιά έχει αυτό το κτίριο.

Να συμπληρώσεις τα κενά με τον κατάλληλο 
τύπο του επιθέτου ή με το επίρρημα πολύ.

w w w . t h r a n i a . c o m
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