
εκπαιδευτική αφίσα

ΓΛΩΣΣΑ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΌ
Ποιο είναι το κατηγορούμενο;



Τι ψάχνω; Ποιο είναι το «κατηγορούμενο»;
Κατηγορούμενο ονομάζεται η λέξη που φανερώνει ότι το υποκείμενο έχει μια 

ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. Αυτή η λέξη μπορεί 
να είναι ένα επίθετο, ένα ουσιαστικό, μία παθητική μετοχή, μία αντωνυμία κλπ.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
www.thrania.com

Πού συχνάζει; Πού θα το βρω;
Σε μία πρόταση το υποκείμενο και το κατηγορούμενο συμφωνούν 
πάντα στο γένος, τον αριθμό και την πτώση.

Με ποιους κάνει παρέα; 
Το ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με το κατηγορούμενο ονομάζεται συνδετικό 

ρήμα. Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα είναι το είμαι και το γίνομαι.

Ως συνδετικά χρησιμοποιούνται επίσης τα ρήματα:
φαίνομαι, λέγομαι, βρίσκομαι, εκλέγομαι, καλούμαι, ονομάζομαι, θεωρούμαι κλπ.



Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο 
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην 
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές 

αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία 
συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις 

δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, 
κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν 

μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, 
τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το 
υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα 

Έργα 4.0 Διεθνές
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Τι ψάχνω; Ποιο είναι το «κατηγορούμενο»;

Κατηγορούμενο ονομάζεται η λέξη που φανερώνει ότι το υποκείμενο έχει μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. Αυτή η λέξη μπορεί να είναι ένα επίθετο, ένα ουσιαστικό, μία παθητική μετοχή, μία αντωνυμία κλπ.



ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

www.thrania.com



Πού συχνάζει; Πού θα το βρω;

Σε μία πρόταση το υποκείμενο και το κατηγορούμενο συμφωνούν πάντα στο γένος, τον αριθμό και την πτώση.



Με ποιους κάνει παρέα; 

Το ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με το κατηγορούμενο ονομάζεται συνδετικό ρήμα. Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα είναι το είμαι και το γίνομαι.



Ως συνδετικά χρησιμοποιούνται επίσης τα ρήματα:

φαίνομαι, λέγομαι, βρίσκομαι, εκλέγομαι, καλούμαι, ονομάζομαι, θεωρούμαι κλπ.







ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

υπόθεση προς εξέταση

Ο Γιάννης είναι μαθητής.

εξετάζω: 

Τι είναι ο Γιάννης; μαθητής

απόφαση

Η λέξη μαθητής είναι το κατηγορούμενο
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Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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