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*Για τους άλλους τύπους, συμβουλευτείτε το σχολικό βιβλίο: «Γραμματική Ε΄ &  ΣΤ΄» σελ.147 

 

 

 

Ενεργητική φωνή 

Οριστική 
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Μέλλοντας Στ. 

σπρώχνω έσπρωχνα έσπρωξα θα σπρώξω 

Μέλλοντας Εξακολ. Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Μέλλοντας Συντελ. 

θα σπρώχνω έχω σπρώξει είχα σπρώξει θα έχω σπρώξει 

Υποτακτική 

Ενεστώτα (Εξακολουθητική) Αορίστου (Συνοπτική) Παρακειμένου (Συντελεσμένη) 

να σπρώχνω να σπρώξω να έχω σπρώξει 

Άλλοι τύποι* 

να έσπρωχνα, να έσπρωξα, να είχα σπρώξει 

Προστακτική 

Ενεστώτα (Εξακολουθητική) Αορίστου (Συνοπτική) 

σπρώχνε  σπρώξε  

σπρώχνετε  σπρώξτε  

Παθητική φωνή 

Οριστική 
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Μέλλοντας Στ. 

σπρώχνομαι σπρωχνόμουν σπρώχτηκα θα σπρωχτώ 

Μέλλοντας Εξακολ. Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Μέλλοντας Συντελ. 

θα σπρώχνομαι έχω σπρωχτεί είχα σπρωχτεί θα έχω σπρωχτεί 

Υποτακτική 
Ενεστώτα (Εξακολουθητική) Αορίστου (Συνοπτική) Παρακειμένου (Συντελεσμένη) 

να σπρώχνομαι να σπρωχτώ να έχω σπρωχτεί 

Άλλοι τύποι* 

να σπρωχνόμουν, να σπρώχτηκα, να είχα σπρωχτεί 

Προστακτική 
Ενεστώτα (Εξακολουθητική) Αορίστου (Συνοπτική) 

- σπρώξου 

- σπρωχτείτε 
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1. Υπογράμμισε τα επιρρήματα στις παρακάτω προτάσεις:  

«Οι κίνδυνοι από τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Γι’ αυτό πρέπει πάντοτε να προσέχετε 

όταν διασχίζετε τους δρόμους. Να σταματάτε μπροστά στο κόκκινο φως. Μην παίζετε ποτέ στη 

μέση του δρόμου. Να βαδίζετε πάντα στα δεξιά και επάνω στο πεζοδρόμιο.»  

 

2. Υπογράμμισε τα ποσοτικά επιρρήματα των προτάσεων:  

Σήμερα διάβασες πάρα πολύ.  

Χρειάζεται λίγο ακόμη αλάτι στο φαγητό.  

Έπαιξε πολύ και κουράστηκε. 

Αρκετά με κούρασες.  

Φτάνει πια.  

 

3. Σχημάτισε επιρρήματα από τα επίθετα όπως στο παράδειγμα:  

τέλειος             τελείως  

ακριβής-ακριβώς   άμεσος-αμέσως   άσχετος-ασχέτως καλός-καλώς   απόλυτος- απολύτως 

συνεχής-συνεχώς  ευτυχής-ευτυχώς    ασφαλής-ασφαλώς   βέβαιος -βεβαίως 

 

4. Ξαναγράψε τις προτάσεις βάζοντας στη θέση της υπογραμμισμένης λέξης την αντίθετή της:  

Έλυσα το πρόβλημα εύκολα. Έλυσα το πρόβλημα δύσκολα.  

Αυτός τιμωρήθηκε δίκαια. ……………………άδικα  

Βαδίζαμε πολύ σιγά. ………………………γρήγορα 

Μένουμε αρκετά κοντά. ……………………μακριά  

Θα τον επισκεφτώ σήμερα. ………………αύριο  

 

5. Βάλε τα επιρρήματα στην ομάδα που ανήκουν:  

καταγής, τότε, κάτω, πίσω, τώρα, οποτεδήποτε, χαμηλά, αμέσως, δίπλα, ευθύς, απέναντι, γύρω, συχνά, 

συνήθως, ανάμεσα, κατόπιν, μέσα, έγκαιρα, έξω.  

 

τοπικά (πού;):καταγής, κάτω, πίσω, χαμηλά, δίπλα, απέναντι, γύρω, ανάμεσα, μέσα, έξω 

 

χρονικά (πότε;):τότε, τώρα, οποτεδήποτε, αμέσως, ευθύς, συχνά, συνήθως, κατόπιν, έγκαιρα 

 

6. Υπογράμμισε τα επίθετα και κύκλωσε τα επιρρήματα:  

Η Ελλάδα έχει ωραία νησιά. Η μητέρα μου μαγειρεύει ωραία. Τα γενναία παιδιά της Ελλάδας 

αγωνίζονται ηρωικά. Τι ωραία που κελαηδάει το αηδόνι! Στα όμορφα ακρογιάλια ο κόσμος περνά 

ευχάριστα το καλοκαίρι.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Επίθετα: ωραία, γενναία, όμορφα 

Επιρρήματα: ωραία, ηρωικά, ωραία, ευχάριστα 
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1. Να αναλύσεις τους αριθμούς που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα και στη 
συνέχεια να τους βάλεις σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:  
 

αριθμός Δις. Εκατομμύρια Χιλιάδες Μονάδες 

Μ Ε Δ Μ Ε Δ Μ Ε Δ Μ 

2.345.670    2 3 4 5 6 7 0 

24.457.000   2 4 4 5 7 0 0 0 

7.354.340    7 3 5 4 3 4 0 

                679.234.000  6 7 9 2 3 4 0 0 0 

347.895.000  3 4 7 8 9 5 0 0 0 

1.000.000.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.345.670, 7.354.340, 24.457.000, 347.895.000, 679.234.000, 1.000.000.000 

2. Να βρεις και να γράψεις την  αξία του  ψηφίου 3 σε καθένα από τους παρακάτω 

αριθμούς: 

23.456  Χ           35  Δ          3.467.890   Μ Εκατ.            34.090   ΔΧ 

34.765.900  Δ Εκατ.            367.098.456  Ε Εκατ.          24.890.123   Μ 

3. Να συμπληρώσεις τον πίνακα: 

Χ 10 100 1000 

34 340 3.400 34.000 

235 2.350 23.500 235.000 

678 6.780 67.800 678.000 

1289 12.890 128.900 1.289.000 

2890 28.900 289.000 2.890.000 

 

4. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός που μπορείς να 

φτιάξεις με  τα ψηφία  5,  6, 7,  8,  9 ;   Να βρεις έπειτα τη διαφορά τους. 

 

Ο μικρότερος:    56.789 98.765 

Ο μεγαλύτερος: 98.765                           - 56.789 

41.976 
 

 

 

 



5. Η   φετινή  παραγωγή   λαδιού  στη  χώρα  μας ήταν  1.655.325  τόνοι  και   ήταν   κατά   

235.223   τόνους   λιγότερη   από  την  περσινή  παραγωγή.  Πόσους  τόνους  λάδι  

παρήγαγε  η  χώρα  μας  και  τις  δύο  χρονιές ; 

 

ΣΚΕΨΗ: Αφού η φετινή ήταν λιγότερη, η περσινή θα ήταν περισσότερη. Επομένως για να 

βρω την περσινή, θα προσθέσω στη φετινή ( 1.655.325) το ποσό που μας λέει κατά πόσο 

ακριβώς ήταν λιγότερη (235.223).  

Έπειτα θα προσθέσω το αποτέλεσμα της πρόσθεσης(δηλ. την περσινή παραγωγή) με την 

φετινή παραγωγή, ώστε να βρω πόσους τόνους λάδι παρήγαγε η χώρα μας και τις δύο 

χρονιές. 

 

ΛΥΣΗ: 

 1.655.325 1.890.448 

+  235.223                               + 1.655.325 

 1.890.448 3.545.773 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η  χώρα μας και τις δύο χρονιές παρήγαγε 1.890.448 τόνους λάδι .  

 

6. Να βρεις τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό : 

    4.999.999 ,  5.000.000 , 5.000.001                             4.559.999 ,  4.560.000 ,     4.560.001 

  33.999.999 , 34.000.000 , 34.000.001                        66.999.999 , 67.000.000 ,  67.000.001 

999.999.999 , 1.000.000.000 , 1.000.000.001              78.449.999 , 78.450.000 ,  78.450.001  

 56.480.679 , 56.480.680 , 56.480.681                         45.000.889 , 45.000.890 ,  45.000.891 

7. Να γράψεις με μεικτή γραφή τους αριθμούς: 

παραδ. 42.003.012    42 Εκατομμύρια 3 Χιλιάδες 12 Μονάδες 

23.078.000         23 Εκατομμύρια 78 Χιλιάδες   

56.456.000  56 Εκατομμύρια 456 Χιλιάδες 

89.345.000         89 Εκατομμύρια 345 Χιλιάδες 

108.890.456      108 Εκατομμύρια 890 Χιλιάδες 456 Μονάδες 

8. Να συμπληρώσεις ό, τι λείπει:. 

450.000.000 + 350.000.000  =     800.000.000 

680.000.000 + 220.000.000  =      900.000.000 

570.000.000 + 430.000.000  =   1.000.000.000 

600.000.000 -  280.000.000  =      320.000.000  

900.000.000 -  440.000.000  =      460.000.000  

 


