
Υπενθύμιση:    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ, 

KΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο είναι το πρόσωπο, το ζώο ή το αντικείμενο στο οποίο πηγαίνει η 

ενέργεια που κάνει το υποκείμενο. Μπαίνει συνήθως σε αιτιατική και το 

βρίσκουμε αν απαντήσουμε στην ερώτηση    τι; σε ποιον; 

 

Το αντικείμενο είναι συνήθως σε πτώση αιτιατική και είναι (συνήθως) 

ουσιαστικό, επίθετο, μετοχή ή αντωνυμία (στην τελευταία περίπτωση συχνά 

χρησιμοποιείται ο ασθενής τύπος της αντωνυμίας). Επίσης, το αντικείμενο 

μπορεί να είναι ονοματική φράση (φράση χωρίς ρήμα) ή ολόκληρη πρόταση 

(φράση με ρήμα). Σε μία πρόταση μπορεί να υπάρχουν δύο αντικείμενα. 

 

Μεταβατικά --> Ρήματα που έχουν Αντικείμενο 

Αμετάβατα --> Ρήματα που δεν έχουν Αντικείμενο 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

Το κατηγορούμενο βρίσκεται πάντα σε ονομαστική πτώση (όπως και το 
υποκείμενο). Δείχνει μια ιδιότητα που έχει το Υποκείμενο. Για να υπάρχει 
κατηγορούμενο, η πρόταση θα έχει συνδετικό ρήμα (συνδέει το Υ με το Κ) 
Συνδετικά ρήματα: είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, μοιάζω, διορίζομαι, εκλέγομαι, 
θεωρούμαι, ονομάζομαι….. 

 

 

 Το μάθημα της ΕΡΤ για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει: 

https://www.youtube.com/watch?v=ky2LtiLjW2U 

https://www.youtube.com/watch?v=ky2LtiLjW2U


ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Εντόπισε τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα: 

Το σπίτι γέμισε πουλιά. 

Η πληγή αιμορραγεί ασταμάτητα. 

Ο αστροναύτης πάτησε το πόδι του στη σελήνη. 

Κάποιος μεγάλος ζωγράφος φιλοτέχνησε αυτό τον πίνακα 

Ηρέμησε πια!  

Μου ζήτησε το εισιτήριο.  

Η δασική υπηρεσία φροντίζει το δάσος. 

 

Θα κοιμηθώ τώρα επειδή κουράστηκα σήμερα. 

 

Θα καθίσω για να διαβάσω ένα βιβλίο. 

 

Αυτές τις μέρες βήχω πολύ. 

 

Τον είδα χθες. 

2. Χαρακτηρίζω κάθε μια από τις υπογραμμισμένες λέξεις ως υποκείμενο, 

αντικείμενο ή κατηγορούμενο: 

 

Το αυτοκίνητο διέσχισε το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα. 

(……………..………………………….) 

Τα παιδιά έλυσαν με ευκολία τις ασκήσεις. (……………..………………………….) 

Σύσσωμη η τάξη παρευρέθηκε στη σχολική γιορτή. 

(……………..………………………….) 

Τον προηγούμενο μήνα η θεία μου έγινε μητέρα ενός όμορφου αγοριού. 

(……………..………………………….) 

Ο Θοδωρής τελικά αποδείχτηκε πολύ ικανός στη δουλειά του. 

(……………..………………………….) 

Πρέπει να κοιτάς μόνο τη δουλειά σου. (……………..…………………………) 



3. Κάνω σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις. (Βρίσκω τα Υ-Ρ-Α-Κ) 

 Φαίνεσαι χλωμός. 

 Οι μαθητές τρέχουν γρήγορα. 

 Ο πιανίστας έπαιξε μία όμορφη συμφωνία. 

 Οι άνθρωποι αγαπούν τους σκύλους και τις γάτες. 

 Το φαγητό έγινε πολύ νόστιμο. 

 Τα εγγόνια έδωσαν στον παππού δώρα 

 Ο έμπορος έδωσε στον πελάτη την παραγγελία. 

 Το χιόνι απέκλεισε πολλά ορεινά χωριά. 

 Τα λουλούδια μαραίνονται χωρίς νερό. 

 Φωτιά έβαλε στο δάσος ένας αγρότης. 

 Ο Ηράκλειος επισκεύασε τα τείχη και συγκέντρωσε εφόδια και τροφές. 

 Ο Αντώνης ρώτησε αν είναι όλοι εδώ.  

 Ο Μιχάλης θεωρείται καλός παίκτης. 

  Το καλοκαίρι οι φωτιές έκαψαν πολλά σπίτια και δάση. 

  Η μητέρα είπε στην Ελένη τι να κάνει. 

 Οι διακοπές μου στη Ρόδο ήταν αξέχαστες. 

 Μας κέρασε γλυκά και αναψυκτικά. 

 Κάποιος από την παρέα ήταν άρρωστος. 

 Τον γέμισε δώρα. 

 

Εξασκούμαι με ηλεκτρονικά τεστάκια: 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2017/10/online_80.html 

http://inschool.gr/G5/LANG/PROTASI-KATIGOROUMENO-PRAC-G5-LANG-MYtriviaBLOR-

1405102010-tzortzisk/index.html 

http://inschool.gr/G5/LANG/RHMATA-METAVATIKOTHTA-PRAC-G5-LANG-MYtriviaGROR-

1405072141-tzortzisk/index.html 

https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=7_1053&q=1 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/katigoroumena3.htm 

https://player.quizalize.com/quiz/34fa037f-5fa3-4360-850c-806fca1724fb?fbclid=IwAR2EEE-

iNGM5D6lrSIggtR9hE7FR3yntf3VvHNrImWr7644ofQsb1LUNqtU 
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http://inschool.gr/G5/LANG/PROTASI-KATIGOROUMENO-PRAC-G5-LANG-MYtriviaBLOR-1405102010-tzortzisk/index.html
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