
Τα ςυνδετικά ρήματα, κατηγοροφμενο 

ΘΕΩΡΙΑ: 

Στθ Γλώςςα μασ, υπάρχει μια κατθγορία ρθμάτων, τα οποία ςυνδζουν το 

υποκείμενό τουσ με  μια άλλη λζξη, που δθλώνει ποια ιδιότητα, ποιο 

χαρακτηριςτικό ζχει το υποκείμενο ή ςε ποια κατάςταςη βρίςκεται.  Τα 

ριματα αυτά ονομάηονται ςυνδετικά.  

Η λζξθ που φανερώνει ότι το υποκείμενο ζχει μια ιδιότθτα ι ζνα 

χαρακτθριςτικό ι βρίςκεται ςε  μια κατάςταςθ ονομάηεται κατηγοροφμενο  

π.χ.:   

 Ο Γιώργοσ φαίνεται αγχωμζνοσ. 

 Η Γιάννα ςπουδάζει γιατρόσ. 

 Ο γείτονάσ μασ θεωρείται εξαιρετικόσ ςτη δουλειά του. 

 Η Κωνςταντίνα ορκίςτηκε δαςκάλα.    

                                                                                                        

 Τα κυριότερα ςυνδετικά ρήματα είναι:  

είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, λζγομαι, καλοφμαι, βρίςκομαι, 

ονομάηομαι, θεωροφμαι, αποδεικνφομαι, παρουςιάηομαι, 

ανακθρφςςομαι, εκλζγομαι, διορίηομαι, εργάηομαι (ωσ)  κ.α. 

 Το κατηγοροφμενο μπορεί να είναι: 

1. ουςιαςτικό,                  Ο πατζρασ του Βαςίλθ είναι εργάτθσ. 

2. επίθετο,                         Η Μαριάνκθ είναι πολφ ευγενικι. 

3. μετοχή πακθτικισ φωνισ, Ο Διονφςθσ φαίνεται κουραςμζνοσ. 

4. αριθμητικό,                   Τα Ευαγγζλια είναι τζςςερα. 

5. επίρρημα,                      Το ςπίτι ζγινε άνω – κάτω. 

6. φράςη με πρόθεςη,    Το δαχτυλίδι ςου είναι από αςιμι. 

7. εξαρτημζνη πρόταςη, Η ομάδα του ιταν να τθ λυπάςαι. 

 

 Το κατηγοροφμενο βρίςκεται ςτθν ίδια πτώςθ με το υποκείμενο του 

ςυνδετικοφ ριματοσ, δθλαδι ςε ονομαςτική.  Αν μάλιςτα το 

κατθγοροφμενο είναι επίκετο ι μετοχι, βρίςκεται και ςτο ίδιο γζνοσ 

και ςτον ίδιο αριθμό με το υποκείμενο. 

 Στισ παρακάτω προτάςεισ να βρείτε το ςυνδετικό ρήμα και το 

κατηγοροφμενο και να τα γράψετε ςτην παρζνθεςη .  



ΑΣΚΗΣΗ 

Να βρεισ τα ςυνδετικά ριματα και τα κατθγοροφμενα ςτισ παρακάτω προτάςεισ. 

                                    Ρςυνδ.           Κ                                                                                          

1. Ο αδελφόσ του υπθρετεί   φαντάροσ.  

2. Το ποτάμι είναι βακφ.                          

3. Η ςκάλα είναι μαρμάρινθ. 

4. Το ςχολείο μασ είναι δωδεκακζςιο.  

5. Ο Θάνοσ κεωρείται ιςυχο παιδί.   

6. Η κεωρία μου αποδείχκθκε λάκοσ.   

7. Δε φταίει αυτόσ που γεννικθκε φτωχόσ.    

8. Στα διαλείμματα  είμαςτε προςεκτικοί. 

9. Ο Ζιςθσ εκλζχκθκε πρόεδροσ τθσ τάξθσ.  

10. Ο Σωτιρθσ ζγινε γιατρόσ.   

11.Ο Αλζξανδροσ ονομάςτθκε μζγασ. 

12. Ο Βίκτωρασ δεν ζγινε υπολοχαγόσ. 

 

13.Η ςυηιτθςθ ιταν ευχάριςτθ.  

 

14.Ο τραυματίασ ςτάκθκε τυχερόσ. 
 

 

ΟΝΟΜΑ:………………………………….. 


