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Από τις παρακάτω προτάσεις άλλες είναι απλές και άλλες επαυξημένες. 

Μπορείς να ξεχωρίσεις την καθεμία σε απλή ή επαυξημένη τσεκάροντας 

το σωστό κουτάκι; 

1. Ο χαρταετός, αφού ανέβηκε πολύ ψηλά, έχασε ύψος κι έπεσε. 

2. Τα φύλλα έπεσαν από τα δέντρα. 

3. Η μπόρα ήταν ξαφνική. 

4. Το καναρίνι κελαηδούσε γλυκά. 

5. Το παγωτό έλιωσε στο χωνάκι. 

6. Τα χελιδόνια ήρθαν. 

7. Η αστραπή φώτισε τον ουρανό. 

8. Λείπει όλο τον χρόνο. 

9. Ο διαιτητής τιμώρησε τον παίχτη. 

10.   Σου το διάβασα. 

 

Μετάτρεψε τις προτάσεις που ακολουθούν από επαυξημένες σε απλές: 

Ο εργατικός υπάλληλος έγινε γρήγορα προϊστάμενος του τμήματος. 

— ................................................................................................................................... 

Ο απρόσεκτος οδηγός αγνόησε την προειδοποιητική πινακίδα στον δρόμο. 

— ................................................................................................................................... 
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Η μητέρα κάθε Σάββατο έπλαθε το ψωμί νωρίς το πρωί. 

— ................................................................................................................................... 

Ο καπετάνιος, έμπειρος ναυτικός, κουμάνταρε με μαεστρία το καράβι. 

— ................................................................................................................................... 

Μέσα στο χωράφι φύτρωσε το σιτάρι την άνοιξη. 

— ................................................................................................................................... 

Η μεγάλης διάρκειας και σφοδρή νεροποντή παρέσυρε και κατέστρεψε πολλά 

αυτοκίνητα σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου. 

— ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Η απέραντη χρυσοκίτρινη αμμουδιά έκαιγε κάτω από τον καυτό 

καλοκαιριάτικο ήλιο. 

— ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Η πλακόστρωτη πλατεία του χωριού ήταν στολισμένη με αφίσες, γιρλάντες 

και σημαιούλες. 

— ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Οι πυροσβέστες, οι οποίοι ήρθαν πολύ γρήγορα, έσβησαν τη φωτιά πριν αυτή 

επεκταθεί και καταστρέψει και τα διπλανά κτίρια. 

— ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 
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Απαντήσεις 

1. επαυξημένη, 2. επαυξημένη, 3. απλή, 4. επαυξημένη, 5. επαυξημένη, 6. 

απλή, 7. απλή, 8. επαυξημένη, 9. απλή, 10. απλή 

 

Ο υπάλληλος έγινε προϊστάμενος. 

Ο οδηγός αγνόησε την πινακίδα. 

Η μητέρα έπλαθε το ψωμί. 

Ο καπετάνιος κουμάνταρε το καράβι. 

Φύτρωσε το σιτάρι. 

Η νεροποντή παρέσυρε και κατέστρεψε αυτοκίνητα.  

 Η αμμουδιά έκαιγε.  

Η πλατεία ήταν στολισμένη.  

 Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά.  


