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ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………………. 
 

Ορθογραφία των καταλήξεων 
(-είτε, -είται και -ήστε, -είστε) 

( είτε )  την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε: 

 στο β' πληθυντικό του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην οριστική, την 

υποτακτική και την προστακτική  
 στο β' πληθυντικό του παθητικού αορίστου στην προστακτική και υποτακτική. 

π.χ. 

εσείς κινείτε (οριστική) 

να κινείτε (υποτακτική) 

να κινηθείτε (υποτακτική) 

κινηθείτε (προστακτική) 

(είται)  την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε:  

 στο γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής 
 π.χ. 

Το ποδήλατο κινείται. (οριστική)   
 Η ομάδα μας αδικείται από το αποτέλεσμα. (οριστική) 
 Ο μαθητής καλείται στο γραφείο. (οριστική) 

 (ήστε) την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε:  

 στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου της ενεργητικής φωνής 

π.χ.  

εσείς οδηγήστε  

εσείς μετακινήστε 

 

(είστε) την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε:   

 στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής 

π.χ.  

εσείς θεωρείστε 

εσείς μετακινείστε 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.  Σχηματίζω τον αόριστο των ρημάτων στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

2.  Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων ( –είτε, - είται, -ήστε, ή     

–είστε). 

α) Απαιτ...... μεγάλη προσοχή όταν οδηγ...... αυτοκίνητο. 

β) Προσπαθ...... να μην μετακιν...... άκοπα όταν έχει πολλή ζέστη. 

γ) Φανταστ...... πως ένα ζωάκι σας διηγ...... την ιστορία του. 

δ) Τοποθετ...... τα πράγματα στη θέση τους και μετά ξεκουραστ...... . 

ε) Να εξασκ...... όσο περισσότερο μπορ...... . 

στ) Διατηρ...... τις παραλίες καθαρές και σεβαστ...... τη φύση. 

 
3.  Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν στα παρακάτω ρήματα: 

 
προσπάθ......σα               μίλ......σε                      παρακολούθ......σα 

γνωρ......σατε                 ζήτ......σες                    γέμ......σαν 
χτύπ......σε                    γυρ......σαμε                   ανησύχ......σε 

κρατ......σαμε                 ακούμπ......σαν               ειδοποί......σε 
πλησ......ασε                  τηλεφών......σα          ζωγράφ......σα 
 

  
4. Γράψε δίπλα σε ποια έγκλιση και σε ποιο χρόνο είναι τα ρήματα : 

 
μιλούσε ...........................................................να τηλεφωνήσεις    ................................... 
τηλεφωνήστε.................................................. να παρατηρήσετε    .................................... 

δεχτήκατε.......................................................  χτυπήστε               ................................... 
  
 

5.  Υπογράμμισε τα απρόσωπα ρήματα, τις απρόσωπες εκφράσεις των προτάσεων και 

κύκλωσε τα υποκείμενά τους. 

 

α) Μας κάνει καλό να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία.  

β) Είναι αλήθεια ότι ξεχάστηκα. 

γ) Φαίνεται πως θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι. 

δ) Καλό είναι να γυμνάζεσαι και να περπατάς καθημερινά. 

ε) Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου.  

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

δακρύζω  δανείζω  

αθροίζω  ανασταίνω  

αφήνω  χτυπώ  

λύνω  ωφελώ  

ποτίζω  μεθώ  


