
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 8 
Το κατηγορούμενο – Αρσενικά σε -ας 

Όνομα: __________________________  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Υπογραμμίζω τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις: 
 
• Το βιβλίο ήταν μουντζουρωμένο. 
• Το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο στο πάρκινγκ. 
• Ο μπαμπάς μου φαίνεται χαρούμενος. 
• Ο Γιώργος είναι πρώτος στο τρέξιμο. 
• Λέγομαι Χρήστος. 
• Η θάλασσα μοιάζει ατελείωτη. 
• Ο δάσκαλος είναι χαμογελαστός όταν μπαίνει στην τάξη. 
• Οι προλήψεις θεωρούνται ιδέες που δε βασίζονται στη λογική. 

 
2. Κλίνω τα παρακάτω ουσιαστικά: 

 
…………………… αριθμός 

…………………… … μήνας τραυματίας αμαξάς 

…………………… …    

…………………… …    

…………………… -    

……………………  αριθμός 

…………………… …    

…………………… …    

…………………… …    

…………………… -    
 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ: Κατηγορούμενο(Κ) είναι η λέξη της πρότασης που φανερώνει ότι το 
υποκείμενο έχει μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. 
π.χ. Ο Γιώργος είναι χαρούμενος. 
  

• Το κατηγορούμενο βρίσκεται στην ίδια πτώση με το υποκείμενο, δηλαδή στην 
ονομαστική. 

• Τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο με το κατηγορούμενο λέγονται συνδετικά. 
Τέτοια ρήματα είναι τα: είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, μοιάζω, λέγομαι, θεωρούμαι, 
υποδεικνύομαι, καλούμαι, ονομάζομαι, διορίζομαι κτλ. 

Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι: 

• Ουσιαστικό:  Ο Γιάννης είναι μαθητής του Δημοτικού. 
• Επίθετο: Ο δρομέας είναι γρήγορος.  
• Αριθμητικό: Τα παιδιά στην τάξη είναι είκοσι.  
• Αντωνυμία: Η αιτία ήταν άλλη. 
• Μετοχή: Η μητέρα μού φαίνεται κουρασμένη. 
• Επίρρημα: Με τη μετακόμιση το σπίτι ήταν άνω κάτω.  

 



 
3. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα γράφοντας τον Ενικό ή τον Πληθυντικό αριθμό στην 

πτώση που βρίσκεται κάθε φορά το ουσιαστικό: 
 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
ο αναπτήρας  
τον πνεύμονα  
 οι αμαξάδες 
του πίνακα  
 τους ξιφίες 
 των αιώνων 
τον κανόνα  

 
 
4. Βρίσκω τα υποκείμενα, τα ρήματα, τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα και συμπληρώνω  

τον παρακάτω πίνακα:  
 

α)Το σπίτι είναι πέτρινο. 
β)Η αλεπού πλησίασε το λιοντάρι. 
γ)Η φύση είναι πολύχρωμη. 
δ)Εγώ ονομάζομαι Κατερίνα. 
ε)Νερό και τρόφιμα έφεραν τα παιδιά. 
στ)Η Χριστίνα έβαλε τα κλάματα. 
ζ)Τα ρούχα φαίνονται καθαρά. 
η)Ο Κώστας διορίστηκε δάσκαλος. 
θ)Ο Κώστας ξέρει τις αδυναμίες του. 
ι)Η ζωγραφιά γινόταν  όμορφη. 

 
 

 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑ 
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