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Στοιχεία oρθογραφίας
(Орфографические советы)

Затруднения правописания слов, которые звучат одинаково, можно преодолеть, следуя основным правилам.
Правописание можно усвоить легче с
помощью грамматики.

Окончание /о/

Aγκάθα: Τι θέλεις, επιτέλους;
Σαχίνης: Μια απάντηση!
Aγκάθα: Τι τη θες;
Σαχίνης: Για να ξέρω τι θα κάνω.
Aγκάθα: Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνεις
ό,τι θέλεις!

Только имена существительные и прилагательные заканчиваются на –о. Окончание –ω почти всегда характеризует
формы глаголов.

-ω
-o
УПРАЖНЕНИЯ
Поставьте окончания
1. Κάθε Κυριακή καλ__ τον καλ__ μου
Другие слова, заканчивающиеся на –ω:
а. Женские собственные имена
(Βαγγελιώ, Ρηνιώ, Κλειώ, Μυρτώ)
б. Наречия εδώ, πάνω, κάτω, έξω, πίσω,
γύρω

για φαγητό
2. Τρέχ__ να πάρ__ κρασί απ’ την Πάρ__
3. Αυτός μου φέρνει λουλούδια και τα
βάζ__ στο βάζ__
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Окончание /и/

-η
-οι

-ι
-ει

Tο μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό

глагол

имя
единственное число

женский /
мужской
род

средний
род

-η

-οι

-η

η / την κόρη

οι άνθρωποι

τον / του αθλητή

οι μέθοδοι

средний
женский /
род
мужской род
-ει

(να/θα) τρέχει
να/θα/έχει/είχε τρέξει
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-ι

το παιδί

множественное число

τα μεγέθη

УПРАЖНЕНИЯ

Окончание /и/ у глаголов всегда пишется через -ει

1. Выберите правильную форму
1. Ο γιατρός τού είπε να κόψει/κόψη το τσιγάρο
2. Έχει λύσει/λύση όλα του τα προβλήματα και είναι ευτυχισμένος
3. Να αποφεύγεις τα λείπει/λίπη
4. Σε γνωρίζω από την κόψει/κόψη του σπαθιού την τρομερή...
5. Έχει λύσει/λύση για όλα του τα προβλήματα
6. Όταν η γάτα λείπει/λίπη χορεύουν τα ποντίκια
У слов среднего рода βράδυ (но множественное
число: βράδια), δάκρυ (δάκρυα), στάχυ (στάχυα),
δίχτυ (δίχτυα) является –υ вместо –ι. То же самое
относится к прилагательным типа βαθύς (см. ниже):
βαθύ (множественное число: βαθιά), πλατύ (множественное число: πλατιά) и т.д.

2. Поставьте окончания

-υ

Единственное число на /и/ пишется через –ι,
если слово среднего рода, или –η, если слово
женского или мужского рода.

Ο Λάκης καθόταν στην άκρ__ με το κεφάλ__ κατεβασμένο. Ξαφνικά καταλαβαίνει τον
κλέφτ__ να πλησιάζει και να μπαίνει στο σπίτ__ . Ο Λάκης σηκώνεται από τη θέσ__ του
και βάζει το χέρι του στην τσέπ__ . Εκείνη τη στιγμ__ βλέπει το Σαχίν__ να πλησιάζει.
Ο Λάκης αναστενάζει με ανακούφισ__ και βγάζει από την τσέπ__ του ένα κουτάκ__
καραμέλες για το βήχα.
Множественное число на /и/ пишется через –οι, если слово мужского или женского рода, и –η, если слово среднего рода
Слова среднего рода, заканчивающиеся на –η в множественном числе, в единственном имеют окончания -ος (το δάσος) или –ες (διεθνές).
3. Поставьте фразы в множественном числе
1. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο διεθνές αεροδρόμιο
2. Είναι προσεκτικός οδηγός
3. Aυτό, είναι συνηθισμένο λάθος
4. Η εθνική οδός δεν περνάει μέσα από την πόλη
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слово на /-и/

ДА

если
слово=
глагол

НЕТ

-ει

слово = имя

τρέχει

ДА

ДА

если
слово=
ср.р.

если
слово=
ед.ч.

НЕТ

ДА

НЕТ

-ι

-η

παιδί

τα μεγέθη

-η

если
слово=
ср.р.

НЕТ

-οι
άνθρωποι / μέθοδοι

κόρη / αθλητή

УПРАЖНЕНИЯ
Объясните правописание слов в данных предложениях. Вам поможет диаграмма наверху
1. Πηγαίνει να δει τον παππού του και το πρωί και το βράδυ
2. Τα δάση στο νησί έχουν λιγοστέψει από τις πυρκαγιές
3. Στην περιοχή της Μεσογείου αναπτύχθηκαν πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί
4. Η 25η Μαρτίου θα γιορταστεί με μια μεγαλοπρεπή παρέλαση
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Глаголы: -ε или -αι?
Формы страдательного залога настоящего времени заканчиваются на –αι в единственном числе и в третьем лице множественного числа. В других глагольных
формах окончание /е/ пишется через -ε.
ед.ч.

αυτός
Ο Γιώργος ετοιμάζεται να φύγει
εσείς
Γιατί δεν ετοιμάζετε τη βαλίτσα σας;

(εγώ) κάθομαι
(εσύ) κάθεσαι
(αυτός) κάθεται

мн.ч.

(αυτοί) κάθονται

εγώ
Και να συγκινούμαι από τέτοια γεγονότα,
προσπαθώ να μην το δείχνω
εμείς
Με όλ’ αυτά καταφέραμε να συγκινούμε και
τους πιο σκληρόκαρδους

УПРАЖНЕНИЯ
1. Выберите правильное продолжение данных фраз
1. Θεωρείτε α) το Γιάννη έξυπνο;
β) ο Γιάννης έξυπνος;
2. Δεν εισάγεται
α) όλοι σας το ίδιο προϊόν
β) λάδι στην Ελλάδα, γιατί βγάζει το καλύτερο
3. Γιατί ταλαιπωρείται
α) τους ανθρώπους με τις ιδιοτροπίες σας;
β) ο καημένος ο πατέρας μου;
4. Δεν είναι ανάγκη να εξηγείτε α) όλες τις λέξεις στα αγγλικά
β) όλες οι λέξεις στα αγγλικά
2. Используйте правильную глагольную форму в предложениях:
1. Οι φοιτητές _________________ (πληροφορώ / πληροφορούμαι)
το πρόγραμμα από τη γραμματεία
2. Αν πραγματικά έχετε τα στοιχεία που λέτε, γιατί δεν
τα_________________ (εμφανίζω / εμφανίζομαι);
3. Σας θυμίζω ότι με τον τρόπο αυτό _________________
(χάνω / χάνομαι) κάθε φορά πολύ χρόνο και χρήμα
4. Παιδιά, δεν _________________ (χρησιμοποιώ /

-ε

-αι

χρησιμοποιούμαι) μερικά από τα χαρτιά που περισσεύουν;
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-εις или –ης?
Слово, заканчивающееся на /ис/, всегда
пишется через –εις, если является глагольной формой.
Имя, заканчивающееся на /ис/, пишется
через –ης, если в единственном числе, и
через –εις, если в множественном числе.
Небольшая группа прилагательных,
означающих размеры и другие осязаемые свойства, пишется через -ύς (βαθύς,
παχύς, πλατύς, φαρδύς, μακρύς).

Πιστεύω ότι ο Θανάσης ο βιβλιοπώλης
είναι από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους

-ης

УПРАЖНЕНИЯ

-εις

Заполните правильной формой
1. Δε θα το πιστέψεις (πιστεύω): ο νέος _________________ (διεθνής) αερολιμένας έχει
αρχίσει κιόλας να λειτουργεί!
2. Όταν μου έδωσε τις _________________ (πρόσκληση) είδα το λάθος στο πάνω μέρος
της _________________ (πρόσκληση)
3. Ευρώπη θα πει αυτή που έχει _________________ (ευρύς) πρόσωπο, η
«φεγγαροπρόσωπη»
4. Όλες αυτές τις ιστορίες τις έγραψαν αρχαίοι_________________ (συγγραφέας)
5. Έλα εδώ να _________________ (κάθομαι) κοντά μου, γιατί σε λίγο αρχίζουν οι
_________________ (είδηση)
6. Ένας _________________ (καφετής) σκύλος απολάμβανε τη λιακάδα ξαπλωμένος
7. Παρά τις _________________ (εξήγηση) έχω τους δισταγμούς μου για την επιτυχία της
_________________ (επιχείρηση) αυτής
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