
γλώσσα
ασκήσεις
Εγκλιτική Αντικατάσταση

by Xristina Bessiou



Κάνε εγκλιτική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα.

ΕΓΚΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
w w w . t h r a n i a . c o m

εσύ μίλησες
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

εσύ πλένεις
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

γράφε
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

έχετε καθαρίσει
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

αυτός κοιμάται
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

να μιλήσετε
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

αυτοί θυμούνται
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

εσείς ντύσατε
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

εσύ έκοψες
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:

εμείς ζητήσαμε
Οριστική:

Υποτακτική:
Προστακτική:



Όροι χρήσης του παρόντος 
ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται
με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη
Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού
υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από
τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο
www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη
εμπορική προσωπική χρήση.
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