
ΓΛΩΣΣΑ (Δ΄ ΤΑΞΗ)                                                                         ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………. 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Το Υποκείμενο το Ρήμα και το Αντικείμενο ή το Κατηγορούμενο 

ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση που αποτελείται από το υποκείμενο το ρήμα ή από το υποκείμενο, το ρήμα κι ένα 

κατηγορούμενο ή αντικείμενο. (Υ-Ρ ή Υ- Ρ- Α ή Υ –Ρ –Κ) 

   ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ     ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

            

   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  Ο δάσκαλος         είναι κουρασμένος.              ΡΗΜΑ + ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ   

   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  Ο δάσκαλος     διορθώνει την άσκηση. ΡΗΜΑ+ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Π.χ Ο μαθητής κουράστηκε. — Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο. —Ο Βαγγέλης έγινε πρόεδρος. 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση που έχει δύο ή περισσότερα υποκείμενα, αντικείμενα ή  κατηγορούμενα. 

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ     ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

            

   ΥΠ+ΥΠ  Ο δάσκαλος  και οι μαθητές     είναι κουρασμένοι.         ΡΗΜΑ + ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ   

    ΥΠ  Οι μαθητές    είναι χαρούμενοι, γελαστοί κι ευτυχισμένοι  .ΡΗΜΑ + ΚΑΤ+ΚΑΤ+ΚΑΤ  

    ΥΠ  Οι μαθητές   παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. ΡΗΜΑ+ΑΝΤ+ΑΝΤ 

 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση που έχει εκτός από τους κύριους όρους ( Υ-Ρ-Α ή Κ) και πληροφορίες που εξηγούν ή 

συμπληρώνουν τους κύριους όρους. (επεξηγήσεις, χρονικούς ή τοπικούς ή … προσδιορισμούς) 

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ        ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  Ο δάσκαλος,   της Έκτης τάξης ,      φαινόταν κουρασμένος.        ΡΗΜΑ + ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ   

Π.χ  Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο στην αυλή του σχολείου, στο μάθημα της Γυμναστικής .—Ο Βαγγέλης έγινε πρόεδρος χθες. 

 

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση από την οποία λείπουν ένας ή περισσότεροι βασικοί όροι. 

Π.χ ( Εσύ)Για πού; (πηγαίνεις)   ( Εγώ)Έρχομαι.   ( Εσύ είσαι)Μεγάλε! 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να βρεις και να σημειώσεις τους βασικούς όρους των προτάσεων και αυτούς που λείπουν: 

Υ              Ρ                          Υ            Ρ            Α 
Η πεταλούδα πέταξε μακριά. Η μητέρα έφερε το βιβλίο. Ο ουρανός ήταν λαμπερός και καταγάλανος. Ο  
 
δάσκαλος μοίρασε στα παιδιά τα διαγωνίσματα. (............)Μη γελάς.  (............)Είναι όμορφη. Τα αγόρια 
 
και τα κορίτσια, έπαιξαν και διασκέδασαν. Σήμερα αλλάξαμε θρανία και καρέκλες. Το όνειρο έγινε 
 
πραγματικότητα. Τα αγόρια και τα κορίτσια έφεραν ρούχα και βιβλία στους φίλους τους. 

2. Γράψε το είδος κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις: 

Πήγαινε γρήγορα. (.............................) 

Το αεροπλάνο απογειώθηκε(.............................) 

Χρόνια πολλά και καλά. (.............................) 

Το ήξερα. (.............................). 

Ο παππούς και η γιαγιά έρχονται . (.............................)  

Τα βουνά είναι δασωμένα. Οι κάμποι δεν είναι. (.............................) 

Ο ήλιος λάμπει στα βουνά και στους κάμπους. (.............................) 

Ο λύκος κι η αλεπού έγιναν φίλοι. (.............................) 

Μια πεταλούδα πέταξε πολύ μακριά. (.............................) 

 

3. Γράψε 2 προτάσεις από κάθε είδος: 

ΑΠΛΕΣ:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


