
 

Ενότητα 11     Παιχνίδια     Επιτραπέζια παιχνίδια 
 

 
Απρόσωπα ρήματα – Απρόσωπες φράσεις  

 
 
Απρόσωπα ρήματα : λέγονται τα ρήματα που βρίσκονται στο γ΄ ενικό πρόσωπο και 

δεν έχουν υποκείμενο συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα αλλά ολόκληρη πρόταση ή 

το υποκείμενό τους είναι ακαθόριστο. 

 
 Τα κυριότερα απρόσωπα ρήματα είναι : πρέπει, πρόκειται, συμφέρει, 

νοιάζει, ενδιαφέρει, συμβαίνει, ταιριάζει, ενδέχεται. 
 
 Τα ρήματα που φανερώνουν καιρικά φαινόμενα : βρέχει, χιονίζει, 

αστράφτει, χαράζει κ.τ.λ. 
 
 Τα γ΄ ενικό πρόσωπο πολλών ρημάτων : λέγεται, διαδίδεται, αξίζει, 

συμπεραίνεται, φτάνει, χρειάζεται, μπορεί, γίνεται, απαγορεύεται κ.τ.λ.  
 
 Το γ΄ ενικό πρόσωπο των ρημάτων είμαι, έχω, κάνω, περνώ    
 

 
Απρόσωπες  φράσεις, όπως και τα απρόσωπα ρήματα, δεν έχουν υποκείμενο 

συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα αλλά ολόκληρη πρόταση ή το υποκείμενο είναι 

ακαθόριστο.  

 
Οι απρόσωπες φράσεις σχηματίζονται από : 
 

 Τα ρήματα είναι ή υπάρχει + ουσιαστικό 

 Το ρήμα είναι + ουδέτερο επιθέτου 

 Το ρήμα είναι + τροπικό επίρρημα 

 
Ασκήσεις Εμπέδωσης 

 
1. Διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και γράψε αν τα υπογραμμισμένα 
ρήματα είναι προσωπικά ή απρόσωπα:  
 
Ακούγεται πως θα ’χουμε κακοκαιρία.  ………………………………………………. 

Η μητέρα φαίνεται πολύ κουρασμένη.  ……………………………………………….. 

Δε γίνεται να έρθω στο σπίτι σου τώρα. ……………………………………………… 

Η φωνή σου ακούγεται καθαρά. ……………………………………………………… 

Φαίνεται ότι θα βρέξει. ……………………………………………………………….. 

Γίνεται και το καφεδάκι σου. …………………………………………………………. 



 

2. Να υπογραμμίσεις τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις των 
παρακάτω προτάσεων: 
 
α. Το χειμώνα βραδιάζει νωρίς. 

β. Τι πρόκειται να κάνεις μ’  αυτό το θέμα; 

γ. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει η Μαρίνα; 

δ. Υποτίθεται ότι θα ερχόσουν  στο σπίτι μου. 

ε. Δε βγήκαμε έξω, γιατί φυσούσε δυνατά. 

στ. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το ταλέντο. 

ζ. Δε με νοιάζει τι θα σκεφτεί ο κόσμος.  

 
3. Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα στις παρακάτω προτάσεις: 
 
Ο παππούς περιποιείται τον κήπο.   Ο συγγραφέας παρουσίασε το βιβλίο. 

Τον φώναξε η μητέρα του.   Τους βουλευτές εκλέγει ο λαός. 

Η γιαγιά έφτιαξε το γλυκό.    Την κυκλοφορία ρυθμίζει ο τροχονόμος. 

 
4. Μπορείς να υπογραμμίσεις τα αντικείμενα; 
 
Ο ήλιος φωτίζει τη γη.   Χάσαμε το λεωφορείο. 

Τα πουλιά φτιάχνουν τη φωλιά τους.  Μαζεύω τα ρούχα μου. 

Το πλοίο διασχίζει τον ωκεανό.   Παίζουν επιτραπέζιο.  

 

5. Προσπάθησε να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: 
 

έρχομαι  αστραπή  

βιβλίο  μπαρμπούνι  

αδειάζω  λιοντάρι  

Έλληνας  εγγονός  

Ασπρίζω  Δεκέμβριος  

 

 


