
πχ. Το παιδί είναι έξυπνο.

Βρίσκεται κοντά σε συνδετικά ρήματα.
Ποιά είναι αυτά;

Άλλα: 
γίνομαι, φαίνομαι, εκλέγομαι, διορίζομαι, μοιάζω,

θεωρούμαι, χειροτονούμαι, εμφανίζομαι, γεννιέμαι,
καλούμαι κ.τ.λ.

Όπως και το αντικείμενο, απαντάει κι
αυτό στην ερώτηση τι. Μας δίνει στοιχεία
για μια ιδιότητα που έχει το υποκείμενο.

Κατηγορούμενο

Πώς θα το ξεχωρίζω απ' το αντικείμενο;

Το βασικότερο όλων είναι το είμαι.

πχ. Ο Γιώργος φαίνεται ανήσυχος.
Ο δάσκαλός μας θεωρείται σοφός.
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Υποκείμενο Ρήμα Κατηγορούμενο



είμαι

γίνομαι

φαίνομαι

θεωρούμαι

διορίζομαι

εκλέγομαι

ονομάζομαι

αποδεικνύομαι

βρίσκομαι

υπηρετώ

λέγομαι

γεννιέμαι

Ο Γιάννης είναι μαθητής.

Εσύ γίνεσαι ισχυρότερος.

Η Μαρία φαίνεται δυνατότερη.

Θεωρείται καλύτερος από τον Άκη. 

Ο Γιώργος διορίστηκε δάσκαλος.

Ο κ. Νίκος εκλέχτηκε δήμαρχος.

Αυτό ονομάζεται κατηγορούμενο.

Αυτή μοιάζει προβληματισμένη. 

Αποδείχτηκες εξαιρετικός.

Υπηρέτησε ως αξιωματικός.

Αυτή λέγεται Μαρία.

Εγώ γεννήθηκα μεγαλόσωμος.

 

Συνδετικά Ρήματα
& Παραδείγματα
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είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, θεωρούμαι, διορίζομαι, εκλέγομαι,

ονομάζομαι, αποδεικνύομαι, βρίσκομαι, υπηρετώ, λέγομαι,

γεννιέμαι, αποκαλούμαι

Συνδετικά Ρήματα 
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα παραπάνω συνδετικά ρήματα

και σε κάθε πρόταση κύκλωσε το κατηγορούμενο.

Ο Νίκος ______________ ως ναυτικός του πολεμικού ναυτικού.

Αυτή _____________ ομορφότερη όσο περνάει ο καιρός.

Η Μαρία ______________ κάπως μικρόσωμη και γι' αυτό την

φρόντισαν πολύ στο μαιευτήριο.

Γιώργο ____________ καταπληκτικός! Συγχαρητήρια!

Αυτός _____________ Νικόλας γιατί πήρε το όνομα του παππού του.

_______________ ο μεγαλύτερος μουσικοσυνθέτης της γενιάς

του.

_______________ κατάχλωμη! Θέλεις να ξαπλώσεις;

Τα γατάκια ______________ εγκλωβισμένα σ' ένα στενό μέρος.

________________ ανώτερος των περιστάσεων.

Ο αδερφός μου ________________ καθηγητής σε γυμνάσιο.

Ο κύριος Γεωργίου ______________ δήμαρχος Καμινίων.

Αυτός _____________ Κώστας.

Η παραλία αυτή _______________ παράδεισος, γιατί είναι η

ωραιότερη της Ελλάδας.



Το τραπέζι είναι γεμάτο πράγματα. Βοήθησέ με λίγο.

Αυτή η κοπέλα γίνεται όλο και ομορφότερη όσο περνάει ο καιρός.

Τα παιδιά παίζουν κρυφτό όλη την ημέρα.

Ο πειρατής έχει έναν παπαγάλο στον ώμο του.

Η Μαρία γεννήθηκε κάπως μικρόσωμη, αργότερα όμως το βάρος της έγινε

φυσιολογικό.

Τα βιβλία είναι κατάλληλα για όσους αγαπούν την περιπέτεια.

Είσαι καταπληκτικός! Συγχαρητήρια για όλα!

Αυτός ονομάστηκε Πετράκης γιατί πήρε το όνομα παππού μας του Πέτρου.

Αυτός θεωρείται ο μεγαλύτερος μουσικοσυνθέτης του τόπου..

Τα ζωάκια αυτά γεννήθηκαν μικροσκοπικά.

Ξαφνικά βρέθηκε κουλουριασμένος στο κρεβάτι του.

Φάνηκες ανώτερος των περιστάσεων.

Ο εκτυπωτής δεν έχει μελάνι.

Το κινητό μου είναι καλύτερο απ' όσα έχεις δει.

Αυτός εκεί δίπλα στη Μαρία ονομάζεται Κώστας. 

Κατηγορούμενο 
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Βρες το υποκείμενο (Υ), το ρήμα (Ρ) και το αντικείμενο (Α) ή το

κατηγορούμενο (Κ) στις παρακάτω προτάσεις:


