
Υποκείμενο - Αντικείμενο - Κατηγορούμενο 

 

      Όνομα: …………………………………..…………………..                   Ημερομηνία: ……………………………………….…………….. 
 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

1. 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. (……………..………………………….) 

 

2. Γράφω στο πινακάκι το υποκείμενο και το αντικείμενο ή κατηγορούμενο κάθε πρότασης: 

 

 Έλαμπαν στο βουνό τρεις φωτιές χρυσές. 

 Ο συμμαθητής μου, ο Μέλιος, είναι απρόσεκτος. 

 Κάθονται και οι τρεις στο πεζούλι της εκκλησίας. 

 Οι γείτονές τους τους βοήθησαν στη μετακόμιση. 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Υποκείμενο - Αντικείμενο - Κατηγορούμενο 

 

3. Γράφω σε ποιο είδος ανήκει  κάθε μια  από τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις: 

• Λέγεται πως το αεροπλάνο θα έχει καθυστέρηση. ………………………………………………………………. 

• Θεωρείται βέβαιο πως η στάση του δεν ήταν η σωστή. ………………………………………………………………. 

• Μου φαίνεται ότι δε με ξέρεις καλά. ………………………………………………………………. 

• Είναι βέβαιο ότι δε με ξέρεις καλά. ………………………………………………………………. 

• Υποψιάζομαι πως αυτός είναι ο κλέφτης. ………………………………………………………………. 

• Προσποιήθηκε ότι είναι άρρωστος. ………………………………………………………………. 

•  Ο Νίκος φαίνεται ότι είναι βαριά άρρωστος. ………………………………………………………………. 

• Απαγορεύεται να καπνίζετε. ………………………………………………………………. 

• Είναι απαραίτητο να έρθεις. ………………………………………………………………. 

• Θα ήταν καλύτερα να φύγεις τώρα. ………………………………………………………………. 

• Πρέπει να έρθω; ………………………………………………………………. 

• Ο Πέτρος θέλει να φύγει. ………………………………………………………………. 

• Έσκυψε να αποφύγει την μπάλα. ………………………………………………………………. 

• Με ρώτησε τι ώρα είναι. ………………………………………………………………. 

• Ζήτησε να του πω πώς με λένε. ………………………………………………………………. 

• Ήθελε να μάθει ποιος κέρδισε τον αγώνα. ………………………………………………………………. 

• Ρώτησε πού πάω. ………………………………………………………………. 

 

4. Χαρακτηρίζω  κάθε μια  από τις δευτερεύουσες προτάσεις ως υποκείμενο, αντικείμενο ή 

κατηγορούμενο: 

• Λέγεται πως το αεροπλάνο θα έχει καθυστέρηση. ………………………………………………………………. 

• Θεωρείται βέβαιο πως η στάση του δεν ήταν η σωστή. ………………………………………………………………. 

• Μου φαίνεται ότι δε με ξέρεις καλά. ………………………………………………………………. 

• Είναι βέβαιο ότι δε με ξέρεις καλά. ………………………………………………………………. 

• Υποψιάζομαι πως αυτός είναι ο κλέφτης. ………………………………………………………………. 

• Προσποιήθηκε ότι είναι άρρωστος. ………………………………………………………………. 

•  Ο Νίκος φαίνεται ότι είναι βαριά άρρωστος. ………………………………………………………………. 

• Απαγορεύεται να καπνίζετε. ………………………………………………………………. 

• Είναι απαραίτητο να έρθεις. ………………………………………………………………. 

• Θα ήταν καλύτερα να φύγεις τώρα. ………………………………………………………………. 

• Πρέπει να έρθω; ………………………………………………………………. 

• Ο Πέτρος θέλει να φύγει. ………………………………………………………………. 

• Έσκυψε να αποφύγει την μπάλα. ………………………………………………………………. 

• Με ρώτησε τι ώρα είναι. ………………………………………………………………. 

• Ζήτησε να του πω πώς με λένε. ………………………………………………………………. 

• Ήθελε να μάθει ποιος κέρδισε τον αγώνα. ………………………………………………………………. 

• Ρώτησε πού πάω. ………………………………………………………………. 

 


