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Όνοµα: ……………………………………  

 

 
 

………/………/……… 
 Γ Λ Ω Σ Σ Α  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

“Η ζωή στην πόλη”   

 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  

 

ξυπνήστε …………………………………  κινώ ………………………………… 

φεύγει …………………………………  να φυτέψω ………………………………… 

να σαρώσει …………………………………  σήκω ………………………………… 

 

 

 

� µια προσταγή, µια προτροπή, µια επιθυµία � …………………………………………… 

� κάτι βέβαιο, πραγµατικό, καθορισµένο � …………………………………………… 

� κάτι που θέλουµε ή περιµένουµε να γίνει � …………………………………………… 

 

 

 

• Έλα στο σπίτι µας. (……………………………………………) 

• Τα έλατα απλώνονται στο βουνό. (……………………………………………) 

• Όταν πέφτει η βροχή είναι όµορφα. (……………………………………………) 

• Κοίταξε εδώ τι γράφει. (……………………………………………) 

 

 

 

Οριστική Υποτακτική Χρόνος 

απλώνεις ………………………………………… …………………………………… 

δυνάµωσα ………………………………………… …………………………………… 

ταξιδεύουµε ………………………………………… …………………………………… 

έχει πληρώσει ………………………………………… …………………………………… 

χορέψατε ………………………………………… …………………………………… 

1. Τι φανερώνει το ρήµα στις παρακάτω προτάσεις; 

κάτι οριστικό, επιθυµία, προσταγή; 

2. Πώς λέγεται η έγκλιση που φανερώνει… 

3. Σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα ρήµατα των παρακάτω προτάσεων; 

4. Σχηµατίζω την υποτακτική των παρακάτω ρηµάτων προσέχοντας το χρόνο και 

το πρόσωπο στο οποίο βρίσκονται. 
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• Έκλεισες την πόρτα; 

Κλείσε την πόρτα. 

• Έγραψες την ορθογραφία; 

………………………………………………………………………………………………………… 

• Τηλεφώνησες στη µητέρα σου; 

………………………………………………………………………………………………………… 

• Έφτασες στο τέλος; 

………………………………………………………………………………………………………… 

• Έδωσες τα βιβλία σου; 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Ενεργητική φωνή 

Οριστική Προστακτική 

Ενεστώτας Αόριστος β΄ εν. β΄ πληθ. 

αγαπώ αγάπησα αγάπησε αγαπήστε 

οδηγώ    

κεντώ    

κρατώ    

ποτίζω    

σκουπίζω    

κερδίζω    

αθροίζω    

δακρύζω    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Μετατρέπω τις παρακάτω ερωτήσεις σε προστακτικές, όπως στο παράδειγµα. 

6. Συµπληρώνω τον παρακάτω πίνακα. 

Πρόσεχε την ορθογραφία του αο-

ρίστου (-ησα, -ισα, -οισα, -υσα)! 

∆εν αλλάζει στην προστακτική! 
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Παθητική φωνή 

Οριστική Προστακτική 

Ενεστώτας Αόριστος β΄ εν. β΄ πληθ. 

δένοµαι δέθηκα δέσου δεθείτε 

στρώνοµαι    

δροσίζοµαι    

ντύνοµαι    

χάνοµαι    

κοιµάµαι    

θυµάµαι    

κρατιέµαι    

νικιέµαι    

 

 

 

 

 

Οριστική Προστακτική 

Ενεστώτας Αόριστος β΄ εν. β΄ πληθ. 

ανεβαίνω    

κατεβαίνω    

βγαίνω    

µπαίνω    

βρίσκω    

βλέπω    

πίνω    

λέ(γ)ω    

έρχοµαι    

πηγαίνω    

τρώ(γ)ω    

παίρνω    

 

7. Συµπληρώνω τον παρακάτω πίνακα. 

8. Σχηµατίζω τον αόριστο των παρακάτω ρηµάτων στην οριστική και στην προ-

στακτική. 

Θυµήσου! Η κατάληξη -ηκα (παθητικός 

αόριστος) γράφεται πάντα µε ήτα! 

Ο αόριστος των ρηµάτων αυτών σχηµατίζεται 

ανώµαλα! Το ίδιο και η προστακτική του! 


