
 
 

11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα 
Τάξη Στ’ 2 

∆ασκάλα: Σύλα Τσέκου  
 
 

 
 
Οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται αντί ονόματος. 
Είναι κλιτές λέξεις (κλίνονται). 

 
Άσκηση 
Στο παρακάτω κείμενο βρείτε και υπογραμμίστε τις αντωνυμίες που περιέχονται σε αυτό: 
 
Όταν το πρωτοείδα  ένιωσα μεγάλο θαυμασμό. Πρώτη φορά μου τύχαινε να βρεθώ μπροστά σε τέτοιο 

μεγαλείο. Το είπα και στη φίλη μου, που ένιωσε κι αυτή το ίδιο με εμένα. Καθώς πλησιάζαμε την είδα 

να ετοιμάζει την φωτογραφική μηχανή της. Την όπλισε και ετοιμάστηκε να μας φωτογραφίσει. 

«προσέξτε!» μας είπε κάποιος άγνωστος, «πίσω σας βρίσκεται ένας απότομος γκρεμός».  

Τώρα , να τις εντάξετε στο είδος που ανήκουν: 

προσωπικές δεικτικές αόριστες οριστικές κτητικές 

Προσωπικές εγώ, εσύ αυτός, εμένα, εσένα, τον, την, το, μας, σας, τους, τις,……….κ.λ.π. 

Κτητικές δικό μου, δικό σου, μου, σου, του, της, μας,………….. κ.λ.π. 

Αυτοπαθείς του εαυτού μου, του εαυτού σου, τον εαυτό της, ……….κ.λ.π. 

Αόριστες μερικοί, -ές, -ά,  κάποιος, -α, -ο, καθένας, καθεμιά, καθένα……κ.λ.π. 

Οριστικές ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο, μόνος μου, μόνη της, μόνο του, ………κ.λ.π. 

Αναφορικές ο οποίος , η οποία, το οποίο, ό,τι , όποιος, όποια, όποιο, όσος, όση, όσο κ.λ.π. 

Δεικτικές αυτός, -ή, -ό, τούτος, εκείνος, τόσος, -η, -ο, …………….κ.λ.π.  

Ερωτηματικές πόσος, -η, -ο, τι, ποιος, ποια, ποιο, ………………κ.λ.π. 

 
ΑΝ ΤΩΝΥΜ Ι Ε Σ  
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Κ λ ί σ η  τ ω ν  π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  α ν τ ω ν υ μ ι ώ ν  

 

 

 
Μου αρέσει πολύ η μουσική. 

Του είπες να έρθει στην εκδρομή; 

Αυτό το δώρο είναι για (ε)σένα. 

Μας είπε ότι θα έρθει σήμερα.. 

Έδωσες τις σημειώσεις στη Μαρίνα; - Ναι, τις έδωσα.. 

Σήμερα δεν τον είδα καθόλου.  

Εσείς εκεί κάτω, με ακούτε; 

Άσε την πόρτα ανοιχτή. Μην την κλείνεις. 

 

 

        δυνατός τύπος  αδύνατος τύπος 
εγώ   μου (σε, για μένα)   εμένα   με 

εσύ   σου (σε, για σένα)   εσένα   σε 

αυτός   του (σε, για αυτόν)   αυτόν   τον 

αυτή   της (σε, για αυτήν)   αυτήν   την 

αυτό   του (σε, για αυτό)   αυτό   το 

εμείς   μας (σε, για εμάς)   εμάς   μας 

εσείς   σας (σε, για εσάς)   εσάς   σας 

αυτοί   τους (σε, για αυτούς)  αυτούς  τους 

αυτές   τους (σε, για αυτές)   αυτές   τις 

αυτά   τους (σε, για αυτά)   αυτά   τα 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ  Α Ν Τ Ω Ν Υ Μ Ι Ε Σ  

Ονομαστική  Γενική      Αιτιατική*  Αιτιατική** 
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άσκηση: Να αντικατασταθούν οι υπογραμμισμένες λέξεις με την κατάλληλη προσωπική 
αντωνυμία: 
 
Παράδειγμα: 

Έδωσα την τσάντα, -   Την έδωσα. 
1. Είπε σε μένα ότι θα έρθει  _____________________________________ 

2. Δώσε το μολύβι στον Πέτρο.  _____________________________________ 

3. Δώσε το μολύβι στον Πέτρο.  _____________________________________ 

4. Δώσε το μολύβι στον Πέτρο. _____________________________________ 

5. Είδα τις ταινίες.   _____________________________________ 

6. Χάρισα στα κορίτσια βιβλία.  _____________________________________ 

7. Χάρισα στα κορίτσια βιβλία  _____________________________________ 

8. Χάρισα στα κορίτσια βιβλία  _____________________________________ 

9. Παρακάλεσε τους υπαλλήλους  _____________________________________ 

να κάνουν υπομονή.   _____________________________________ 

10. Αμέσως σκέφτηκε τον πατέρα. _____________________________________ 

11. Ρωτήσαμε τους δασκάλους.  _____________________________________ 

12. Κλείσε το φως!   _____________________________________ 

13. Να λύσετε τις ασκήσεις!  _____________________________________ 

14. Χρωστώ στους φίλους μου  

χάρη     _____________________________________ 

15. Δεν σας λέμε τα μυστικά μας. _____________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 


