
Μετοχές

Ενεργητική Φωνή

-ώντας

(όταν το ρήμα τονίζεται

στο -ώ)

-οντας

(όταν το ρήμα δεν τονίζεται

στο -ω)

-μένος, -η, -ο

πχ. τρέχοντας, γράφοντας

πχ. μιλώντας, αγαπώντας

πχ. μπλεγμένος,

φοβισμένος

Πότε μπαίνουν

2 μ;

-μμ παίρνουν τα ρήματα της

α' συζυγίας με χαρακτήρα

π, β, φ, πτ

π.χ. γράφω - γραμμένος 
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Παθητική Φωνή



Ρήματα σε -αίνω
Μετοχή συνήθως σε -ημένος

π.χ. μαθαίνω - μαθημένος

Ρήματα σε -ώνω
Μετοχή σε -ωμένος

π.χ. μεγαλώνω - μεγαλωμένος 

Μετοχές
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Χρήσιμα κολπάκια!

Όταν έχεις ρήμα της Α' συζυγίας (-ω) και στην
τελευταία συλλαβή του έχει π, β, φ, πτ, τότε

βάζεις 2 λλ στη μετοχή. 
πχ. βάφω - βαμμένος

Ρήματα σε -ύνω
Μετοχή σε -υσμένος

πχ. μολύνω - μολυσμένος

Τα ρήματα της Β' συζυγίας (-ώ) έχουν μετοχή σε

-ημένος ή -ισμένος

πχ. αγαπώ - αγαπημένος

ακουμπώ - ακουμπισμένος

Ρήματα σε -εύω
Μετοχή σε -εμένος ή -ευμένος

π.χ. βραβεύω - βραβευμένος



Ασκήσεις στις 

Μετοχές

1. Συμπληρώνω σωστά τα κενά και τονίζω τις
μετοχές της ενεργητικής φωνής:

τονίζ__ντας
αφήν__ντας
πηδ__ντας
τρέχ__ντας

λαμβάν__ντας
φιλ__ντας

αγαπ__ντας

λέγ__ντας
μαθαίν__ντας

γελ__ντας
ζητ__ντας

ακούγ__ντας
αποζημι__νοντας

αυξάν__ντας

2. Συμπλήρωσε τις μετοχές της ενεργητικής
φωνής.

α. Μπήκα στο σπίτι ____________ για να προλάβω το
μάθημα. (τρέχω)
β. _________________ υπόψη τα δεδομένα, αποφάσισα
να το κάνω. (λαμβάνω)
γ. Ολοκλήρωσε την άσκηση αυτή ______________σωστά
τις λέξεις. (τονίζω)
δ. Αυτά τα είπε ο Γιώργος _____________ δυνατά. (γελώ)
ε. Στο σχολείο μαθαίνουμε γραμματική _____________
με επιτραπέζια παιχνίδια. (παίζω)
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2. Συμπλήρωσε τις μετοχές του Παρακειμένου
της Παθητικής Φωνής.

α. Μπήκα στο σπίτι ____________ και άρχισα να
διηγούμαι όσα είχαν συμβεί. (λαχανιάζω)
β. Ο Γιώργος σήμερα είναι τόσο  _______________ που
ξέχασε να φορέσει παπούτσια!  (αφαιρούμαι)
γ. Μην ξεχνάς πως όλες οι λέξεις πρέπει να είναι
______________σωστά. (τονίζω)
δ. Αυτό το _____________ τοπίο θα μου μείνει αξέχαστο.
(χιονίζει)
ε. Το γατάκι ήταν τόσο ______________ που δεν
μπορούσες να το πλησιάσεις. (τρομάζω)

1. Φτιάχνω τις μετοχές της Παθητικής Φωνής:

Ασκήσεις στις 

Μετοχές

κάθομαι
φαντάζομαι
χιονίζω
φοβίζω
ακουμπώ
κοιμάμαι
λυπάμαι

στέλνω
αγανακτώ
τρομάζω
αναστατώνω
σταυρώνω
μαγειρεύω
ποτίζω
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