
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 

1. Να εντοπίςετε ςτισ παρακάτω προτάςεισ το ρήμα, το υποκείμενο και όπου υπάρχουν, 

το κατηγοροφμενο ή το αντικείμενο 

 α. Μικρόσ ἐςτιν οὗτοσ ὁ οἷκοσ. 

 β. Προμθκεὺσ ἔδωκε τοῖσ ἀνκρϊποισ τό πῦρ. 

γ. Ἅπαντεσ ἤκουον τοῦ ριτοροσ. 

 δ. Λεωνίδασ ἀπζκανεν ἐν Θερμοπφλαισ. 

 ε. Ἀποδϊςομεν τὴν πατρίδα μείηονα (=μεγαλφτερθ) τοῖσ ἐςομζνοισ (=ςτουσ απογό- νουσ). 

ςτ. Ἡ δικαιοςφνθ καὶ ἡ ςωφροςφνθ νομίηονται ἀρεταί. 

2. Να βρείτε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγοροφμενα ςτα παραδείγματα: 

α. Περικλῆσ ἄρχων καὶ ςτρατθγὸσ ᾑρζκθ. 

 β. Ἡρακλῆσ τῆσ Ἑλλάδοσ κατζςτθ εὐεργζτθσ. 

γ. Μιλτιάδθν ἐδίωξαν οἱ ἔχκροί. 

δ. Οἱ κεοὶ δίκαιοί εἰςιν. 

 ε. Ὁ ἔπαινοσ ἀρχὴ φιλίασ γίγνεται. 

 ςτ. Ὅτε ταῦτα ἐγίγνετο, ὁ ἥλιοσ ἐδφετο. 

 η. Χαλεπὰ τὰ δεινὰ ἐςτιν. 

 θ. Ἀποκλείουςιν οἱ βάρβαροι ἡμᾶσ τῆσ ὁδοῦ. 

 κ. Δθμοςκζνθσ ςυνεβοφλευεν Ἀκθναίοισ ἐκπολεμῆςαι Ὀλυνκίουσ.. 

 ι. Ἀναμνιςω ὑμᾶσ τοὺσ τῶν προγόνων κινδφνουσ. 

 3. Να βρείτε ποια ρήματα είναι μονόπτωτα και ποια δίπτωτα ςτα παρακάτω 

παραδείγματα: 

- Οὗτοσ λζγει ἡμῖν τιν ἀλικειαν. 

 - Οἱ ςτρατιῶται τάφρον ὀρφττουςιν. 

 - Σωκράτθσ διδάςκει τοφσ νζουσ τιν ἀρετιν. 

 - Μζνων χριματα ἔλαβε. - Κῦροσ ἐκιρευεν κάπρουσ. 

- Ὁ ἥλιοσ κερμαίνει τιν γῆν. - Μι ποιιςθσ τοῦτο. 

 - Σφ ἐπικυμεῖσ παιδείασ. 

 - Ἡμεισ ἵππουσ καί κφνασ τρζφομεν. 

 - Οὐκ ἐρωτῶ ςζ τοῦτο. 

 



 4. Να υπογραμμιςτοφν τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και τα κατηγοροφμενα των 

παρακάτω προτάςεων : 

 o Ὁ Δάφνισ ἐςφριηεν. 

o Κζρατα ἔλαφοσ κιλεια οὐκ ἔχει. 

 o Ὁ βίοσ βραχφσ ἐςτι. 

o Ἡ Σάμοσ νῆςοσ ἐςτι. 

 o Θαυμάηομεν τιν ἀρετιν τῶν προγόνων. 

 o Ἀπολαφουςιν τῶν αγακων. 

o Οἱ τριάκοντα ἦςαν τφραννοι. 

 o Οὐδείσ ἐγζνετο ςοφόσ. 

o Φίλιπποσ φαίνεται ἀξιόπιςτοσ. 

 o Τά όρθ ἦν ὑπερφψθλα. 

5. Να ςυνταχθοφν οι παρακάτω προτάςεισ και να χαρακτηριςτοφν τα ρήματα αμετάβατα 

ή μεταβατικά ή ςυνδετικά: 

 α. Ἁλιεφσ τισ αὐλοὺσ εἶχε. 

 β. Τοῖσ μὲν πολεμίοισ ἐναντίοι εἰςὶν οἱ κεοί. 

 γ. Λζγει αὐτϊ ὁ νεανίςκοσ. 

δ. Οὐχ Ἡρακλῆσ οὗτόσ ἐςτιν; 

ε. Κφκνοι εἰρθναῖοί (= ειρθνικοί) εἰςι. 

ςτ. Ἀγαμζμνων ἡγεμὼν τοῦ ςφμπαντοσ ςτρατοῦ ἦν. 

η. Οἱ βότρυεσ ὄμφακζσ εἰςι. 

θ. Ὁ ὄνοσ ἐκ τοῦ κόπου ἐτελεφτθςε 


