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Ονοματικά συμπληρώματα και
προσδιορισμοί των ουσιαστικών
(Имена в роли дополнений
и определений)

В именной группе основное существительное может определяться или дополняться другим существительным, стоящим
в винительном или в его собственном
падеже. Например, в первом предложении ИГ в родительном падеже (της μαμάς
του) определяет основное существительное (παιδί). Во втором предложении ИГ
(η φίλη της Αγκάθας) определяет ИГ (η
Κλειώ), и они находятся в одном и том же
падеже.

Ο Λάκης είναι παιδί της
μαμάς του
Η Κλειώ, η φίλη της Αγκάθας,
είναι δυναμική

A. Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του ουσιαστικού
(А. Определяющие или дополняющие существительные в родительном падеже)
Существительные в родительном падеже,
которые определяют основное существительное ИГ, отвечают на вопрос «τίνος
/ ποιανού» и находятся в разных семантических отношениях с основным существительным. ИГ в родительном падеже
обычно выражает принадлежность.
Она может также выражать другие семантические отношения как происхождение,
качество, время / местонахождение, причину, цель, содержание и т.д.

Το ποδήλατο του Λάκη είναι κόκκινο →
Το ποδήλατο που έχει ο Λάκης είναι
κόκκινο

Τα μαθήματα της επόμενης εβδομάδας
δεν θα γίνουν

Του αρέσουν πολύ οι ελιές Καλαμών, ο
χαλβάς Μακεδονίας, το μέλι Αττικής και η
γραβιέρα Νάξου →
Του αρέσουν πολύ οι ελιές από την
Καλαμάτα, ο χαλβάς από τη Μακεδονία,
το μέλι από την Αττική και η γραβιέρα
από τη Νάξο
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Отношение между существительным
в именительном падеже и основным
существительным, которое связано с
глаголом, может равняться отношению
между глаголом и его подлежащим / дополнением.

To τηλεφώνημα της Κλειώς αναστάτωσε
το Λάκη → Η Κλειώ τηλεφώνησε και
αναστάτωσε το Λάκη
Ο Σαχίνης συνήθως βοηθάει την Αγκάθα
στο καθάρισμα του σπιτιού → Ο Σαχίνης
βοηθάει την Αγκάθα να καθαρίσει το σπίτι
модный

• У ИГ в родительном падеже может
быть и идиоматическое употребление.

Το γκρι είναι της μόδας
в следующем
году

он очень
упрям

Θα ’ρθω του χρόνου
• В некоторых выражениях времени
или места основное существительное
упускается.

Κάνει του κεφαλιού του
Πήγαμε

στης Ελένης
στο σπίτι της Ελένης

Θα φύγω

με των εφτά
με το τρένο των εφτά

Σήμερα είναι
• После некоторых прилагательных,
выражающих сравнение, ставятся существительные или короткие формы местоимений в родительном падеже.
• После некоторых местоимений, числительных и причастий могут идти
короткие формы местоимений в родительном падеже, которые уточняют
определяемое лицо.
• Женский род фамильных имен представляет собой родительный падеж
мужского рода.
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του Αγίου Νικολάου
η γιορτή του Αγίου Νικολάου

Ο Γιάννης είναι συνομήλικός του

Ήρθε μόνη της / Ήρθαν και οι δυο τους
Ήρθαν όλοι τους / Δεν ήρθαν ποτέ τους
Ήρθε η κυρία Πουλοπούλου

УПРАЖНЕНИЯ
1. Выразите значение существительных в родительном падеже, замещая существительное подходящим прилагательным
τα προβλήματα κυκλοφορίας

→

1. η στοργή της μητέρας

→

2. oι ιστορίες της θάλασσας

→

3. το φεγγάρι του Αυγούστου

→

4. η κατάσταση της οικογένειας

→

5. το μάτι του ανθρώπου

→

6. τo λάδι της Κρήτης

→

τα κυκλοφοριακά προβλήματα

2. Посмотрите на данные фразы в греческом и русском языках. Чем
они отличаются по отношению к очередности и форме слов?
το βιβλιάριο ασθενείας → медицинская карта
φακοί επαφής → контактные линзы

η ρακέτα του τένις → теннисная ракетка
γυαλιά ηλίου → солнцезащитные очки

3. Найдите упущенные слова в следующих предложениях
την ημέρα
1. Οι χειμερινοί κολυμβητές κάνουν το πρώτο τους μπάνιο των Φώτων
2. Φεύγω για τις πασχαλινές διακοπές των Βαΐων και επιστρέφω του Θωμά
3. Το πάρτι είναι στου Κώστα
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4. Преобразуйте подчеркнутые фразы в предложные (με, από, σε, για)
1. Στο κυλικείο η Θεανώ παράγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ, ένα σάντουιτς τόνου και μια
σοκολάτα αμυγδάλου
Στο κυλικείο η Θεανώ παράγγειλε ένα φλιτζάνι με καφέ__________________________
___________________________________________________________________________
2. Η καλύτερη πίτσα έχει σάλτσα ντομάτας, γραβιέρα Κρήτης και σαλάμι Θράκης
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Για το μάθημα χρειάζομαι: ένα βιβλίο ελληνικών, ένα τετράδιο ασκήσεων, ένα
λεξικό φράσεων και ένα μαρκαδόρο υπογράμμισης
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Заместите первое существительное глаголом того же значения.
Возможны и более одного варианта.

η σκέψη της γιαγιάς

→

1. η παρακολούθηση του υπόπτου →
2. η υποστήριξη της οικογένειάς του →
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3. η γέννηση της κόρης της

→

4. η φροντίδα του θείου

→

5. ο πόνος του παππού

→

σκέφτομαι τη γιαγιά
με σκέφτεται η γιαγιά

Б. Определяющие или дополняющие существительные в падеже основного существительного
Существительные могут определяться
другими существительными в их собственном падеже (именительном, винительном или родительном). В этом
случае определяющее имя выражает
свойство основного существительного
и называется определителем.

Определитель не изменяется в падеже,
когда исполняет роль заглавия.
Когда определитель является не словом, а фразой, определяющее слово
изменяется в падеже в соответствии
с определяемым основным существительным и, таким образом, определяющее и определяемое существительные
взаимозаменяемы.
Когда именная группа выражает состав,
количество, качество или размер, определяющее и определяемое существительные ставятся в одном и том же падеже.

Ο Άργος, ο σκύλος του Λάκη, έχει χαθεί
από χθες το απόγευμα
Ο Λάκης είναι πολύ στενοχωρημένος που
έχασε το σκύλο του, τον Άργο
Η τύχη του Άργου, του σκύλου του Λάκη,
αγνοείται
Όταν πήγε ο Σαχίνης στην Κρήτη, έμεινε
στον ξενώνα «Ο Κρητικός»
Η Κλειώ και η Αγκάθα είχαν δώσει
ραντεβού στις 8:30 έξω από την είσοδο του
κινηματογράφου «Δαναός»

Ο Σαχίνης διάβασε μέσα σ’ ένα βράδυ
ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, του
αγαπημένου του συγγραφέα

Πάνω στο γραφείο του ο Σαχίνης έχει ένα
κουτί μαρκαδόρους / Πάνω στο γραφείο
του Σαχίνη υπάρχει ένα κουτί μαρκαδόροι
Η βιβλιοθήκη του Σαχίνη έχει δύο μέτρα
ύψος, τέσσερα μέτρα πλάτος και είναι
γεμάτη βιβλία

В первом из следующих предложений
определитель указывает на содержание
ложки, а во втором – на вид ложки (маленькая, чайная ложка).

Ο Σαχίνης έφαγε μόνο ένα κουταλάκι
γλυκό, για να μην παχύνει
Ο Σαχίνης βάζει στον καφέ του ένα
κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
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УПРАЖНЕНИЯ
1. Выберите подходящую для заполнения предложений фразу
1. μπολ παγωτό / μπολ παγωτού

Μπορώ να φάω ______________________
Μου ’σπασε _________________________

2. ποτήρι κρασί / ποτήρι κρασιού

Προτιμώ ____________________________
Αυτό είναι __________________________

3. φλιτζάνια τσάι / φλιτζάνια τσαγιού

Η Δέσποινα μου πήρε_________________
Κάθε απόγευμα πίνω τρία _____________

2. Заместите подчеркнутые существительные предложными фразами
Ο Σαχίνης αγόρασε ένα καφάσι ντομάτες → ένα καφάσι με ντομάτες
1. Η Αγκάθα έριξε κατά λάθος ένα φλιτζάνι καφέ πάνω στα χαρτιά του Σαχίνη →
2. Η Κλειώ, όταν έχει άγχος, μπορεί να πιει δύο μπουκάλια νερό →
3. Η Κλειώ κάθε πρωί πίνει ένα ποτήρι πορτοκαλάδα →
4. - Σαχίνη μου, γιατί πήρες μια κούτα χυμούς; Ποιος θα τους πιει; Θα χαλάσουν →
5. Ο Σαχίνης έστειλε στην Αγκάθα μια αγκαλιά τριαντάφυλλα για τα γενέθλιά της →

3. Заполните пропуски существительными в соответствующих падежах
1. Πολλά από τα ποιήματα του Ελύτη, _____________________________ (ο νομπελίστας
ποιητής), έχουν γίνει τραγούδια
2. Στο σαλόνι του πλοίου_____________________________ (Κνωσσός) δεν σ’ αφήνουν
να κοιμηθείς
3. Θα συναντηθούμε έξω από το καφενείο _____________________________ (Κοραής)
4. Τα τραγούδια του Θεοδωράκη, _____________________________ (ο συνθέτης της
Ρωμιοσύνης), ακούγονται σ’ όλο τον κόσμο
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4. Дайте указания Сахинису, как найти каждое из указанных на
картинке мест
ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΚΕΝ
ΑΔ ΤΡΟ
ΥΝΑ
ΤΙΣ
Μ

ΑΤΟ

Σ
Θ
Ε
Α
Τ
Ρ
Ο

ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Τ
Ε
Χ
Ν
Η
Σ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΣΥ

ΝΕ

ΡΓΕ

ΙΟ

ΑΥ

ΤΟ

ΚΙ

ΝΗ

ΤΩ

Ν

To Θέατρο Τέχνης είναι δίπλα στη Σχολή Χορού
____________________________________________
______________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________
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