
  Μεταβατικά – αμετάβατα ρήματα. 
 

α. Να αναγνωρίσεις και να σημειώσεις στις παρακάτω προτάσεις το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο, 
όπου αυτά υπάρχουν. Στη συνέχεια να χαρακτηρίσεις το ρήμα της πρότασης ως μεταβατικό ή αμετάβατο. 
 

1. Ο Αποστόλης και ο Μάριος είναι συμφοιτητές. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 

2. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι αμερόληπτος. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 

3. Η κοινότητα του χορήγησε πιστοποιητικό. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 

4. ο επιπλοποιός επιδιόρθωσε τη βιβλιοθήκη. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 

5. Μου έδειξε τους βαθμούς του. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 

6. Η βροχή ήταν καταρρακτώδης το βράδυ. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 

7. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. 
………………………………………………………………………………………………                 ( ……………………………………… ) 
 

β.  Να εντοπίσεις το ρήμα και να συμπληρώσεις   Μ, αν το ρήμα λειτουργεί ως μεταβατικό, ή Α, αν λειτουργεί 
ως αμετάβατο. 
 

 Ο σπαραγμός της μάνας λύγισε την καρδιά των παρευρισκομένων.  

 Λύγισε από τη μεγάλη στεναχώρια και τον καημό.    

 Για την παρασκευή του γλυκού πρώτα λιώνεις το βούτυρο.  

 Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν από την άνοδο της θερμοκρασίας. 

 Τα καταστήματα δεν θα ανοίξουν αυτή την Παρασκευή. 

 Νωρίς το πρωί άνοιξαν τις κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα. 

 Μεγαλώνει ο αριθμός των ανέργων με την πάροδο του χρόνου.  

 Μερικοί γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς αγάπη και στοργή. 

 Κρέμα που μαλακώνει βαθιά και άμεσα την επιδερμίδα των χεριών. 

 Το χιόνι μαλακώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας.                 
 

γ.  Χάθηκαν τα αμετάβατα ρήματα. Προσπάθησε να τα φανταστείς και συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις.  
 

       Το νερό  ………………………………… στους  100ο C.  …………………………………  με τις ώρες στη θάλασσα. 
  Το αεροπλάνο  ………………………………… στις 15:30.  Η κατάσταση της υγείας του  ………………………………… 
  …………………………………  στο μαιευτήριο υγεία. Τα μαλλιά της ………………………………… αμέσως. 
  Κρύος αέρας ………………………………… στο δωμάτιο. Τα χρόνια  ………………………………… ευχάριστα. 
  Τα μαγαζιά  ………………………………… στις 9:00. Την Κυριακή ο καιρός ………………………………… 
 

δ.  Τώρα χάθηκαν τα μεταβατικά. Σκέψου ποια μπορεί να είναι και συμπλήρωσέ τα.  
 

       Ο άνεμος ………………………………… καταστροφές.  Η βροχή ………………………………… τα τζάμια.  Η Αστυνομία 
………………………………… τα ίχνη τους. Μου  ………………………………… κάτι στο αφτί. Η φωτιά ………………………………… 
πολλά στρέμματα. Η Μαρία ………………………………… τον εαυτό της.   ………………………………… το φάκελο πέρα 
δώθε. Μου ………………………………… τα λόγια που ήθελαν ν’ακούσω.  ………………………………… τα μάτια της με τις 
ώρες.  ………………………………… χρήματα από τον πατέρα. 


