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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: Νέα Ελληνικά – Νέα Ελληνική Γλώσσα 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1 

ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2020 

 

Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρέπει να ξέρω:  να αναγνωρίζω το υποκείμενο μέσα σε μια πρόταση. (απαντά στην 

ερώτηση ΠΟΙΟΣ;) 

  να αναγνωρίζω τη μορφή του υποκειμένου. 

Ο ι  Μ ο ρ φ έ ς  τ ο υ  Υ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ  

Το υποκείμενο μπορεί να είναι: 

1. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ: Ο Αντώνης διαβάζει καθημερινά. / Το θρανίο είναι 

πεντακάθαρο. 

2. ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ: Εμείς παρακολουθούμε θέατρο. / Αυτός βλέπει τηλεόραση.  

Εκείνος παίζει κιθάρα.  

3. ΕΠΙΘΕΤΟ: Οι νέοι είναι τολμηροί. / Οι κακοί τιμωρούνται. 

4. ΜΕΤΟΧΗ: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. 

5. ΠΡΟΤΑΣΗ (ΜΕ ΑΡΘΡΟ): Το ότι ήρθε αδιάβαστος με εξέπληξε!  

6. ΠΡΟΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ):  Απαγορεύεται να τρώμε στην τάξη. / Είναι καλό να κάνετε 

επανάληψη για εμπέδωση!!! 

 

Απρόσωπα ρήματα: λέγονται τα ρήματα που βρίσκονται στο γ΄ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν 

υποκείμενο συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα αλλά ολόκληρη πρόταση.  

π.χ. πρέπει, πρόκειται, λέγεται, διαδίδεται, χρειάζεται, μπορεί, απαγορεύεται, επιτρέπεται, είναι ή 

υπάρχει + ουσιαστικό, είναι + ουδέτερο επιθέτου πχ: είναι καλό, είναι πρέπον, είναι βέβαιο, υπάρχει 

περίπτωση κ.ά. (ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) 

 

ΑΣΚΗΣΗ: 

Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων, να τα γράψετε και να 

σημειώσετε ποια είναι η μορφή τους.  

1. Οι επιμελείς μαθητές διαβάζουν συστηματικά. 

Υποκείμενο: οι μαθητές – Μορφή: ουσιαστικό 

2. Δεν γίνεται να μην διαβάσετε! 

Υποκείμενο: να μην διαβάσετε – Μορφή: πρόταση 

3. Εκτιμούν οι φτωχοί τα απλά πράγματα. 

Υποκείμενο: οι φτωχοί – Μορφή: (ουσιαστικοποιημένο) επίθετο 

4. Ενώ εσείς διαβάζατε, εκείνος έπαιζε! 

Υποκείμενο: εσείς – Μορφή: αντωνυμία              Υποκείμενο: εκείνος – Μορφή: αντωνυμία 

5. Στη κοινωνία μας οι εργατικοί πετυχαίνουν. 

Υποκείμενο: οι εργατικοί – Μορφή: (ουσιαστικοποιημένο) επίθετο 
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6. Οι μικροί υπακούν στους μεγάλους. 

Υποκείμενο: οι μικροί – Μορφή: (ουσιαστικοποιημένο) επίθετο 

7. Οι θεατές χειροκρότησαν τους ηθοποιούς. 

Υποκείμενο: οι θεατές – Μορφή: ουσιαστικό 

8. Ο Γιώργος θα γίνει γιατρός. 

Υποκείμενο: ο Γιώργος – Μορφή: ουσιαστικό 

9. Ο τεχνίτης επισκευάζει τη βρύση.  

Υποκείμενο: ο τεχνίτης – Μορφή: ουσιαστικό 

10. Οι εργάτες άνοιξαν λάκκο.  

Υποκείμενο: οι εργάτες – Μορφή: ουσιαστικό 

11.  Μου έδειξε τους βαθμούς του.  

Υποκείμενο: αυτός (ενν.) – Μορφή: αντωνυμία 

12.  Δεν επιτρέπεται να λες ψέματα.  

Υποκείμενο: να λες ψέματα – Μορφή: πρόταση 

13.  Μας έγραψε γράμμα ο θείος.  

Υποκείμενο: ο θείος – Μορφή: ουσιαστικό 

14.  Είναι ζωηρός και ανήσυχος ο Γιάννης.  

Υποκείμενο: ο Γιάννης – Μορφή: ουσιαστικό 

15. Εσύ είσαι η αιτία της καταστροφής μου.  

Υποκείμενο: εσύ – Μορφή: αντωνυμία 

16. Δεν γίνεται να μην διαβάσετε.  

Υποκείμενο: να μην διαβάσετε – Μορφή: πρόταση 

17. Οι αμελείς έμειναν να διαβάσουν την τελευταία στιγμή.  

Υποκείμενο: οι αμελείς – Μορφή: (ουσιαστικοποιημένο) επίθετο 

18. Ήθελα να σου αποδείξω ότι έχεις άδικο.  

Υποκείμενο: εγώ (ενν.) – Μορφή: αντωνυμία 

19.  Μου έκρυψε την αλήθεια.  

Υποκείμενο: αυτός (ενν.) – Μορφή: αντωνυμία 

20. Φαίνεται ότι θα βρέξει.  

Υποκείμενο: ότι θα βρέξει – Μορφή: πρόταση 

21. Πόνεσε το κεφάλι μου από τη φασαρία.  

Υποκείμενο: το κεφάλι – Μορφή: ουσιαστικό 

22. Κανείς δεν περνά πια από τη γειτονιά μας.  

Υποκείμενο: κανείς – Μορφή: αντωνυμία 

23. Δέχεται συνεχώς πιέσεις από το περιβάλλον του.  

Υποκείμενο: αυτός (ενν.) – Μορφή: αντωνυμία 

24. Τα δάση καταστρέφονται από τις φωτιές.  

Υποκείμενο: τα δάση – Μορφή: ουσιαστικό 

25. Οι άτακτοι τιμωρούνται.  

Υποκείμενο: οι άτακτοι – Μορφή: (ουσιαστικοποιημένο) επίθετο 
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26. Είναι απαραίτητο να τρώτε πρωινό.  

Υποκείμενο: να τρώτε πρωινό – Μορφή: πρόταση 

27. Ακούγεται πως θα ’χουμε κακοκαιρία.  

Υποκείμενο: πως θα ’χουμε κακοκαιρία – Μορφή: πρόταση 

28. Η μητέρα φαίνεται πολύ κουρασμένη.  

Υποκείμενο: η μητέρα – Μορφή: ουσιαστικό 

29. Η φωνή σου ακούγεται καθαρά.  

Υποκείμενο: η φωνή – Μορφή: ουσιαστικό 

30. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει η Μαρίνα;  

Υποκείμενο: ότι θα έρθει η Μαρίνα – Μορφή: πρόταση 

 

 


