
 

 

 

Χρονικά επιρρήματα 

Τα επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που δείχνουν τόπο, χρόνο, ποσότητα, τρόπο. 

 

Πέρσι ταξίδεψα στο 

εξωτερικό. 

Να μιλάς αργά. Αφιέρωσε λίγο 

χρόνο για να 

σκεφτείς. 

Κάθισε εκεί. 

Πότε; (χρόνος) Πώς; (τρόπο) Πόσο; (ποσότητα) Πού; (τόπος) 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ΤΡΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ  

ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

 

Τα χρονικά επιρρήματα δείχνουν πότε γίνεται κάτι. Μερικά από αυτά είναι: 

 

 

 

 

1. Υπογραμμίζω τα χρονικά επιρρήματα στις προτάσεις που ακολουθούν: 

Δεν θα τα καταφέρω να βρεθούμε σήμερα.  

Θα διαβάσω τα μαθήματά μου μετά το μάθημα χορού.  

Η δασκάλα μου είπε να καθίσω αμέσως στο θρανίο μου. 

Η γάτα ανέβηκε πάνω στο δέντρο. 

Θυμάμαι τότε που πήγαμε εκδρομή στα χιονισμένα βουνά. 

Τελείωσες κιόλας; 

Σήμερα πρέπει να φύγω αργά από το σπίτι για να τον παραλάβω. 

Επιτέλους κατάφερα να περάσω αυτό το στάδιο στο ηλεκτρονικό μου παιχνίδι. 

Πέρνα από το σπίτι μου οποτεδήποτε για να σου δώσω αυτό που σου υποσχέθηκα. 

Θα σταματήσω στο αρτοποιείο πριν επιστρέψω σπίτι. 

 

Τότε, τώρα, μετά, σήμερα, αύριο, πριν, χτες, μεθαύριο, φέτος, απόψε, νωρίς, 

πότε, κάποτε, έπειτα, αργά, οποτεδήποτε, ύστερα, άλλοτε, επιτέλους, αμέσως, 

κιόλας, σπάνια, συχνά, τακτικά 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



2. Συμπληρώνω τις προτάσεις με κατάλληλα χρονικά επιρρήματα. Μπορεί να 

υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. 

Δεν έκανα τα μαθήματά μου ……………………….……… και μου θύμωσε ο δάσκαλος. 

Θα φας το φαγητό σου ……………………………..…….. βγεις για παιχνίδι. 

………………………………..….. θα καταλάβεις ότι είχα δίκιο σ’ αυτά που έλεγα. 

…………………………….………….. από τόσο παιχνίδι αποφασίσαμε να πάμε στα σπίτια μας. 

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ……………………………….. θα έχει πολλές βροχές. 

Θα βγω στο μπαλκόνι να δω τις Περσίδες ……………………..……………… 

Πέρνα από το σπίτι ……………………..………………..  

…………………………..…… θα επισκεφθώ τη γιαγιά μου. 

Θα φτιάξω την πόρτα ……………………………………… ή …………………………………….. 

Δεν θα σου συγχωρέσω ……………………………….…….. αυτό που έκανες. 

 

3. Υπογραμμίζω τα χρονικά επιρρήματα στο ποίημα που ακολουθεί: 

Ο γάτος 

Στην θερμάστρα εμπρός 

ένας γάτος χονδρός, 

πάντα απλώνεται. 

Με τα μάτια κλειστά 

αγαπά στα ζεστά  

να τεντώνεται. 

 

Τεμπελιά κανταριά, 

ρουθουνίζει βαριά, 

τον ακούτε; 

Κάπου κάπου ξυπνά  

και με πόδια στιλπνά 

ξερολούεται.  

Πλην το πάτωμα αυτό 

πουν εδώ ξαπλωτό,  

τι νομίζετε; 

Εν καιρώ της νυκτός 

ωσάν λέων φριχτός 

αγωνίζεται. 

 

Κάτω χθες, στην αυλή, 

χύθηκε αίμα πολύ 

απ’ το νύχι του. 

Στα ποντίκια σφαγή! 

Τον φθονούν στρατηγοί 

για την τύχη του. 

Ηλίας Τανταλίδης 



 

 

 

 

 

 

 


