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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. Το υλικό διατίθεται
αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Κάνω σύνταξη!

1. Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνάντησε τον πρέσβη της Ελλάδας.

2. Όλες οι προσπάθειες σας ήταν εξαιρετικές.

3. Θα σου πω μία ιστορία από τα παλιά.

4. Η φωνή του ήταν πολύ μελωδική.

5. Ευτυχώς καταφέραμε να φύγουμε νωρίς..

6. Τα φυτά αρχίζουν και ανθίζουν.

7. Όσες φορές κι αν προσπαθήσεις, θα τα καταφέρεις.

8. Τραβήξτε όλοι μία γραμμή στο τετράδιό σας.

9. Ο Τάκης φάνηκε έτοιμος για τις εξετάσεις του στα Αγγλικά.

10. Η διατροφή μας πρέπει να περιέχει τροφές από όλες τις ομάδες τροφίμων.

11. Κάποιος με φώναξε αλλά δεν πρόλαβα να τον δω.

12. Η συνομιλία καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.

13. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε.

14. Ο έλεγχος των διαβατηρίων κρίνεται απαραίτητος.

15. Η συμβολή σου ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

16. Οι αρμόδιες αρχές πράττουν τα απαραίτητα.

17. Η φωτιά επεκτάθηκε στις διπλανές πολυκατοικίες.

18. Η Λένα ρύθμισε τις υποχρεώσεις της.

19. Ο Γιάννης επισήμανε τις ανάγκες αλλαγής του σχεδίου.

20. Θυμήσου να αλλάξεις την ώρα.

Να υπογραμμίσεις και να σημειώσεις τα ρήματα (Ρ), τα υποκείμενα (Υ), 
τα αντικείμενα (Α) και τα κατηγορούμενα (Κ) στις παρακάτω περιόδους.
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