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1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με -ται ή -τε. 

Το ιατρείο βρίσκετ….   κοντά στην πλατεία. 

Από εδώ που καθόμαστ…. φαίνετ….. το γήπεδο. 

Μη μιλάτ….. δυνατά, γιατί κοιμάτ….. το μωρό. 

Αυτό το σπίτι δεν πουλιέτ……. Θέλετ…… να δείτ….. κάποιο άλλο; 

Γιατί φεύγετ….. τόσο γρήγορα; Μείνετ…. λίγο ακόμα. 

Είναι απρόσεκτος όταν τρώει και λερώνετ…. εύκολα. 

Έτσι όπως κρύβεστ…., δε θα σας δει κανείς. 

«Το μωρό κοιμάτ…., μη φωνάζετ….» είπε η μαμά. 

Το φαγητό ετοιμάζετ…. , μην γκρινιάζετ….. και οι δυο σας.  

«Συνέχεια μας λέει, μη μιλάτ…., μην κάνετ….. φασαρία, μην παίζετ….. κοντά στο 

μωρό» ψιθυρίζει ο Ηλίας στον αδερφό του. 

Ως πότε πια θα γίνετ….. ό,τι θέλει το μωρό; Μόνο μαζί του θα ασχολείτ…. η μαμά; 

παραπονιέτ….. ο μικρός Γιαννάκης. 

Βεβαιωθείτ….. ότι έχετ…. κλειδώσει όλες τις πόρτες.  

Ο Δημήτρης βασίζετ…. στις δικές του δυνάμεις. 

Πότε βάζω «τε» και  πότε   «ται»; 

Χρησιμοποιώ την κατάληξη  «-ται» στην Παθητική Φωνή, στο 

γ΄ πρόσωπο ενικού του ενεστώτα, δηλαδή στο «αυτός/ή/ό». 

π.χ. αυτός κόβεται 

 

Χρησιμοποιώ την κατάληξη «τε» στην Ενεργητική Φωνή, στο 

α΄ πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα, δηλαδή στο «εσείς». 

π.χ. εσείς κόβετε 



Τι ώρα σαλπάρετ……;  

Βαφτίζετ…. ο δούλος του Θεού Αντώνιος… 

Η εγκληματικότητα συνεχώς αυξάνετ…. στις μέρες μας. 

Μη χτυπάτ….. τα ζώα. 

 

2. Γράφω Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) για να δείξω αν είναι σωστή ή όχι η ορθογραφία 

των παρακάτω ρημάτων.  

 

1. Γράψαται τις ασκήσεις;                                                       […….] 

2. Επιτρέπεται το παρκάρισμα.                                               […….] 

3. Βλέπεται εκείνο το κόκκινο κτίριο;                                      […….] 

4. Αξίζει να θαυμάζετε ένα τέτοιο έργο τέχνης!                          […….] 

5. Τι ώρα έρχεται το τρένο;                                                      […….] 

6. Πιστεύετε στα ψέματά του;                                                  […….] 

7. Ο Αντρέας ασχολείτε με τους υπολογιστές.                           […….] 

 

3. Υπογραμμίζω το ρήμα με τη σωστή κατάληξη στις παρακάτω προτάσεις. 

 

1. Μη   ραντίζεται/ραντίζετε τα φυτά αυτή την εποχή. 

2. Έχεται/έχετε   λίγο χρόνο; 

3. Επιτρέπεται/επιτρέπετε   να κοιτάτε αλλά όχι να αγγίζεται/αγγίζετε. 

4. Όταν λες ανέκδοτα, η Κατερίνα    ξεκαρδίζεται/ξεκαρδίζετε. 

5. Πόσο πολύ    ταιριάζεται/ταιριάζετε! 

6. Μην τον παρεξηγείς.   Ξεχνιέται/ξεχνιέτε   καμιά φορά. 

7. Υποτίθεται/υποτίθετε   ότι θα ερχόσουν νωρίς! 

         

αυτός κάθεται εσείς κάθεστε 


