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1. Βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων και συμπληρώστε τα στον 

παρακάτω πίνακα. Στη συνέχεια συμπληρώστε τη μορφή που έχει το υποκείμενο σε κάθε 

περίπτωση. 

i) Δεν βρίσκω ούτε μια στιγμή πλήξης εδώ.  

ii) Μου φαίνεται βέβαια πως υπάρχει μια συνεχής πάλη και σύγκρουση σε αυτή τη χώρα.  

iii) Αυτά κάνουν τον τόπο εξαιρετικά δύσκολο. 

iv) Η ιστορία διδάσκει ότι, παρά τις κρίσεις – οι οποίες φαίνεται να μαστίζουν την ανθρωπότητα 

εκατοντάδες χρόνια- , οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπο να επιβιώνουν. 

v) Υπάρχει κάτι τόσο απόλυτα διαχρονικό σε αυτή, ώστε μου κόβεται η ανάσα κάθε φορά που 

ρίχνω την πρώτη κλεφτή ματιά από το παράθυρο του αεροπλάνου.  

vi) Για μένα είναι σημαντικό ότι το έργο σου με ικανοποιεί αισθητικά.  

vii) Συγκεντρώθηκαν στην αυλή όλοι οι εργαζόμενοι. 

ΡΗΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
2.  Στις παρακάτω λέξεις να εντοπίσετε τα αχώριστα μόρια και να σχηματίσετε με καθένα 

από αυτά δύο νέες λέξεις. 

α. έκπληκτος     …………..     …………………………………………. 

β. αρχιμουσικός    …………..     …………………………………………. 

γ. διαμονή     …………..     …………………………………………. 

δ. σύγχρονος     …………..     …………………………………………. 

ε. εφάπτω     …………..     …………………………………………. 

στ. περίβολος    …………..     …………………………………………. 
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3. Να γράψετε το χρόνο των ρημάτων που υπογραμμίζονται. 

 ΧΡΟΝΟΣ 

α. Διαβάζεις τα μαθήματά σου; 
 

 

β. Πετούσαν τα σκουπίδια στο δρόμο.  
 

 

γ. Θα επιχειρήσει να με συκοφαντήσει. 
 

 

δ. Θα μου απαντούσε, αν του είχα γράψει.  
 

 

ε. Φωνάζει γιατί πιστεύει πως φοβηθήκαμε. 
 

 

στ. Όταν έρθεις, εγώ θα έχω φύγει .  
 

 

ζ. Μας παρακάλεσε να της δείχνουμε εμπιστοσύνη. 
 

 

η. Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσεις .  
 

 

θ. Είχε συνέλθει όταν φτάσαμε . 
 

 

ι. Αργήσατε! 
 

 

 
4. Να σημειώσετε την έγκλιση των παρακάτω υπογραμμισμένων ρημάτων. 

i. Κλείσε, την πόρτα καθώς φεύγεις. 

ii. Προσέξτε σ’ αυτό το σημείο του δρόμου, γιατί έχει απότομες στροφές. 

iii. Ίσως να νιώσω καλύτερα, αν κάτσω μια μέρα στο σπίτι. 

iv. Η ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου μας κέρδισε την δεύτερη θέση στο σχολικό 

πρωτάθλημα. 

v. Ετοιμάσου, γιατί θα φύγουμε σε πέντε λεπτά. 

vi. Οι θεατές αποθέωσαν τους ηθοποιούς στο τέλος της παράστασης. 

vii. Να ασχοληθούμε λίγο τώρα και με τα θέματα του γραφείου μας. 

 
5. Συμπληρώστε τα κενά με το σωστό τύπο προσέχοντας το υποκείμενο του ρήματος :  

α. Ο προϊστάμενος -------------------------------- ( συντάσσω, Αόριστος) το έγγραφο διαμαρτυρίας και 

το -------------------------------------- (παραδίδω, Αόριστος) στο αρμόδιο γραφείο.  

β. Η Α.Ζ. -------------------------------------------- ( εκδίδω, Αόριστος) πρόσφατα το τελευταίο 

αυτοβιογραφικό βιβλίο της. Μέχρι τώρα ------------------------------------------------- (εκδίδω, 

Παρακείμενος ) πάνω από 10 μυθιστορήματα για μικρούς και μεγάλους.  

γ. Μέχρι σήμερα -------------------------------------------- (απορρίπτω, Παρατατικός β΄ενικό ) τις 

προτάσεις μου για συνεργασία. Τι ---------------------------------------- (αλλάζω, Αόριστος, γ΄ ενικό ) 

ξαφνικά και --------------------------------------------- (αποδέχομαι, Αόριστος, β΄ενικό) τις απόψεις μου;  
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δ. Ο διευθυντής του σχολείου ------------------------------------------- (επιπλήττω, Αόριστος) χθες το 

τμήμα μας. Μέχρι τώρα δεν μάς -----------------------------------------------------------(επιπλήττω, 

Υπερσυντέλικος) κανείς και για κανένα λόγο. 

ε. Οι γιατροί ------------------------------------ ( λέω, Αόριστος) ότι ο Πέτρος ----------------------------- 

(διαφεύγω, Αόριστος) τον κίνδυνο και σύντομα ---------------------------------------------------------- 

(επανακάμπτω , Μέλλοντας).  

στ. ----------------------------------------- ( διαλύω, Αόριστος, προστακτική, β΄ενικό ) λίγο αλάτι σε νερό 

για να κάνεις ρινικές πλύσεις!  

ζ. ---------------------------------------------- (αποβάλλω, Αόριστος, προστακτική, β΄ενικό) λοιπόν πια 

αυτή την κακή συνήθεια να τρως τα νύχια σου! 

η. Ο αδελφός μου --------------------------------------------- ( συγγράφω, Αόριστος ) πρόσφατα την 

ερευνητική του εργασία.  

 
6. Να δηλώσετε την φωνή και την συζυγία των παρακάτω υπογραμμισμένων ρημάτων. 

i. Δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα μετά τις συνεχείς χιονοπτώσεις. 

ii. Σκέφτομαι συνεχώς τρόπους, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. 

iii. Απαγορεύτηκε στους υπαλλήλους της εταιρίας να πίνουν καφέ στα γραφεία τους. 

iv. Όσο και να προσπαθήσουμε είναι αδύνατο να καταφέρουμε τους στόχους μας. 

 
7. Στις παρακάτω φράσεις να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

i. Οι μαθητές του Γυμνασίου έγραψαν βρισιές στον πίνακα. 

ii. Ο σεισμός προκάλεσε πολλές ζημιές στα σπίτια της περιοχής. 

iii. Ο πρόεδρος της ομάδας αντικατέστησε τον προπονητή. 

iv. Το απόγευμα μαύρα σύννεφα θα σκεπάσουν τον ουρανό.  

 
8. Να δηλώσετε ποια από τα παρακάτω υπογραμμισμένα ρήματα είναι μεταβατικά και ποια 
αμετάβατα. 
 

i. Κατάφεραν να νικήσουν τους αντιπάλους τους με χαρακτηριστική άνεση. 
ii. Πρέπει να διαβάσω περισσότερο τον επόμενο μήνα, αν θέλω να τα καταφέρω. 
iii. Εργάζεται σε μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες. 
iv. Έκριναν ότι δεν είναι αποδοτικός και γι’ αυτό τον απέλυσαν. 

 
9. Να βρείτε ποια από τα παρακάτω υπογραμμισμένα ρήματα είναι μονόπτωτα και ποια 

δίπτωτα. 

i. Του δάνεισα χρήματα, γιατί τα είχε πραγματικά ανάγκη. 

ii. Έκανα ένα σωρό ψώνια. Αγόρασα ρούχα, παπούτσια κι ένα καινούριο ρολόι. 

iii. Δεν κατάφερα να του τα δώσω μέσα στην πολυκοσμία. 

iv. Θα τελειώσω τα μαθήματά μου το Σαββατοκύριακο. 

 
 
 



Ασκήσεις στη Γλώσσα Β' Γυμνασίου 
 

4 

 

10. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 
 

ΘΕΤΙΚΟΣ 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

μεγάλος   

 συνηθέστερος  

  νεότατος 

 βαρύτερος  

διαβασμένος   

επιεικώς   

επιμελώς   

  βαθύτατος 

 ικανότερος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια υλικού: Ψύρρα Κάκια 


