
Ενότητα 1                      Ο φίλος μας το περιβάλλον       Η φίλη μας η θάλασσα 
 

Γραμματική   
 

 Έχουν κατάληξη –τε και γράφονται με ε τα ρήματα που βρίσκονται στο β΄ 
πληθυντικό πρόσωπο της ενεργητικής φωνής, τα ρήματα που έχουν 
υποκείμενο την προσωπική αντωνυμία εσείς. Που μπορεί να υπάρχει ή να 
εννοείται. 

 
 
Π.χ.  Μη ρυπαίνετε τις θάλασσες 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
 
 
 Υποκείμενο (Υ)               Ρήμα (Ρ)                αντικείμενο (Α) 
   Εσείς                            ρυπαίνετε                  τις θάλασσες 
 
 

 Έχουν κατάληξη –ται και γράφονται με αι τα ρήματα που βρίσκονται στο γ΄ 
ενικό πρόσωπο της παθητικής φωνής, τα ρήματα που έχουν υποκείμενο την 
προσωπική αντωνυμία αυτός, -ή, -ό, η οποία υπάρχει είτε εννοείται. 

 
 
Π.χ. Ο πατέρας έρχεται. 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
 
  
                         Υποκείμενο (Υ)              Ρήμα (Ρ)               Αντικείμενο (Α) 
                     Ο πατέρας (αυτός)             έρχεται                           - 
 
 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

Ενικός αριθμός 

Α΄ προσ 
Β΄ προσ 
Γ΄ προσ 

Εγώ 
Εσύ 

Αυτός, -ή,-ό 

Χτενίζω 
Χτενίζεις 
Χτενίζει  

Χτενίζομαι 
Χτενίζεσαι 
Χτενίζεται 

Πληθυντικός αριθμός 

Α΄ προσ 
Β΄ προσ 
Γ΄ προσ 

Εμείς  
Εσείς  

Αυτοί, -ές, -ά 

Χτενίζουμε  
Χτενίζετε 
Χτενίζουν  

Χτενιζόμαστε  
Χτενίζεστε  
Χτενίζονται  

 

giannis 



giannis 

Ενότητα 1                      Ο φίλος μας το περιβάλλον       Η φίλη μας η θάλασσα 
 

Ασκήσεις εμπέδωσης 
 
1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας το κατάλληλο 
ρήμα από την παρένθεση στο σωστό πρόσωπο. 
 
( κοιμάμαι, ξεκουράζομαι, θεωρούμαι, φεύγω, ονομάζομαι, ντύνομαι, πετώ, έρχομαι ) 
 
α. Ο πατέρας ξεκουράζεται το μεσημέρι, γιατί δουλεύει πολύ όλη την ημέρα. 
β. Κάντε ησυχία γιατί …………………   τα παιδιά. 
γ. …………………… Πέτρος Φιλίππου και είμαι ο καινούριος δάσκαλος. 
δ. Η Αγία Σοφία ……………………… το τελειότερο δείγμα αρχιτεκτονικής της 
βυζαντινής τέχνης. 
ε. ………………… σε μια ώρα γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ ακόμη ………………. 
στ. Μην …………………… σκουπίδια στην παραλία. 
ζ. Γιατί ……………………  τόσο γρήγορα; Είναι νωρίς ακόμη. 
 
2. Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις με –τε ή 
–ται. 
 
α. Νομίζε……  ότι τελικά θα έρθει; 

β. Ό,τι κι αν κάνε……  εσείς, αυτή δε στεναχωριέ……. 

γ. Να μη σηκώνε……  απότομα για τι θα ζαλιστείς. 

δ. Αυτοί δε νοιάζον……  ό,τι κι αν λέτε. 

ε. Μη μιλά……  δυνατά γιατί κοιμά……  το μωρό. 

στ. Δεν επιτρέπε……  το κάπνισμα την περίοδο της εγκυμοσύνης. 

ζ. Επιτέλους ο γιατρός έρχε…… . Δε θα χρειαστεί να περιμένε……  άλλο. 

η. Μην καπνίζε……  μπροστά στα παιδιά. 

 
3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας το σωστό ρήμα. 
 
α. ( πληρώνεται – πληρώνετε ) 

Πόσα  ……………… γι’ αυτό το σπίτι. 

β. ( βρίσκεται – βρίσκετε ) 

Το σπίτι τους ………………… στην πλαγιά του βουνού. 

γ. ( χάνεται – χάνετε ) 

Δεν ξέρετε τι ………………… που δεν έρχεστε μαζί μας. 

δ. ( προσφέρεται – προσφέρετε ) 

Το μάθημα αυτό ………………… για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

ε. ( βρέχεται – βρέχετε ) 

Η Βόρεια Αφρική ………………… από τη Μεσόγειο θάλασσα. 


