
  

Αντικείμενο σε μια πρόταση είναι το πρόσωπο, ζώο ή 
πράγμα στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του ρήματος. 

   Απαντά στην ερώτηση τι; ποιον;ποια;ποιο; ποιους; 
ποιες; ποια; και είναι σε πτώση αιτιατική. 

π.χ. Ο μαθητής γράφει τις ασκήσεις.   αντικείμενο 
                   (τι γράφει;) 
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