
          ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Ε΄ ΤΑΞΗΣ                              ΑΡ. ΦΥΛ. 5 

                     Είδη προτάσεων – Ευθύς και πλάγιος λόγος 

       Όνομα: __________________________ 
 

Η πρόταση είναι μια οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα. 
π.χ. Αύριο θα πάμε για ψώνια στην αγορά. 

Οι προτάσεις, ανάλογα με τη δομή τους, μπορούν να χωριστούν σε: 
   απλές: είναι οι προτάσεις που έχουν μόνο κύριους όρους, δηλαδή υποκείμενο και αντικείμενο ή 
κατηγορούμενο. 

π.χ. Το παιδί αρρώστησε. (υποκείμενο - ρήμα) 
       Το τσάι είναι κρύο. (υποκείμενο – ρήμα - κατηγορούμενο) 
       Ο Νίκος παίζει κιθάρα. (υποκείμενο – ρήμα - αντικείμενο) 

   επαυξημένες: είναι οι προτάσεις που, εκτός από τους κύριους όρους, έχουν και άλλους 
δευτερεύοντες, τους προσδιορισμούς δηλαδή επιρρήματα, επίθετα, λέξεις οι φράσεις που 
χρησιμοποιούμε για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή να ομορφύνουμε μία πρόταση. 

π.χ. Χτες το βράδυ το παιδί αρρώστησε βαριά. 
      Το τσάι είναι πολύ κρύο. 
      Ο ξάδερφός μου ο Νίκος παίζει ακουστική κιθάρα. 

 ελλειπτικές: είναι οι προτάσεις από τις οποίες παραλείπονται οι κύριοι όροι. 
π.χ. Χρόνια πολλά (εννοείται να ζήσεις) 
      Βρέχει (εννοείται ο καιρός) 

 σύνθετες: είναι οι προτάσεις στις οποίες κάποιος κύριος όρος συνδέεται 
παρατακτικά (με παρατακτικούς συνδέσμους: και, κι, ή, είτε, ούτε, αλλά, μα, 
όμως) με κάποιον όμοιο του. 
π.χ. Ο Άγγελος και η Μυρτώ πήγαν στο θέατρο. 
      Ο παππούς είναι υπομονετικός και καλοσυνάτος. 

 
 
 
1.  Σημειώνω στις παρακάτω προτάσεις ποιες είναι απλές, ποιες σύνθετες, ποιες επαυξημένες και 

ποιες ελλειπτικές: 

α) Χρόνια πολλά! ( __________ ) 

β) Η Ειρήνη και ο Γιώργος παίζουν κιθάρα. ( __________ ) 

γ) Χτες το βράδυ είχα πάει κινηματογράφο με την αδερφή μου. ( ________ ) 

δ) Η τηλεόραση είναι ανοιχτή. ( __________ ) 

ε) Το αυτοκίνητο είναι χαλασμένο. ( __________ ) 

στ) Αύριο το πρωί θα πάω στην εκκλησία με τους γονείς μου. ( _________ ) 

ζ) Το μέλι και τα δημητριακά ταιριάζουν πολύ με το γιαούρτι. ( _________ ) 

η) Χιονίζει. ( __________ ) 

θ) Ο Μιχάλης σπουδάζει γιατρός. ( __________ ) 

ι) Τι δώρο σου έφερε ο Αϊ Βασίλης; ( __________ ) 



2. Προσπάθησε να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις από τον ευθύ στο πλάγιο λόγο και αντίστροφα. 

 

• Ο δάσκαλος ρωτά την Άννα: 

– Ποιος ζωγράφισε στον πίνακα; 

– Δε γνωρίζω, κύριε. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Η μητέρα λέει στην Κατερίνα: 

– Αν δε φας το φαγητό σου, δε θα μεγαλώσεις. 

– Καλύτερα να μείνω για πάντα μικρή. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

• Ο δάσκαλος ρωτά τους μαθητές: 

– Συμφωνείτε ν' ανεβάσουμε ένα θεατρικό έργο στο τέλος της χρονιάς; 

– Είναι δυνατό να διαφωνούμε, κύριε; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

• Ο πατέρας ρώτησε τη μητέρα πότε θα κάνει τις εξετάσεις που της είχε πει ο γιατρός και η μητέρα 

του απάντησε ότι θα τις έκανε την επομένη. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

• Ο Κώστας ρώτησε τον Αντώνη γιατί δεν πήγε μαζί του στο γήπεδο και εκείνος του απάντησε ότι 

του έτυχε κάτι έκτακτο. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

• Ο Αλέξανδρος πρόσταξε το Γιάννη να φύγει αμέσως από το σπίτι του εκείνος απάντησε ότι δεν 

είχε να πάει πουθενά. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


