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Διαβάζω τις παρακάτω προτάσεις και γράφω στη γραμμή κάτω από κάθε 
πρόταση αν βρίσκεται σε ενεργητική ή παθητική σύνταξη.

σ  ύ  ν  τ  α  ξ  η

• Συντάχθηκε το συμβόλαιο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

__________________________

• Επιλέχθηκαν οι τρεις καλύτεροι χορευτές από την κριτική επιτροπή.

__________________________

• Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αποφασιστεί από τον διευθυντή.

__________________________

• Από αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

__________________________

• Το κυβερνόν κόμμα ψηφίστηκε από τους πολίτες της χώρας.

__________________________

• Στους μαθητές θα παραχωρηθούν τα βιβλία από τα σχολεία.

__________________________

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε πριν δύο εβδομάδες.

__________________________

• Από την κούραση δεν έβλεπα καθαρά.

__________________________

• Εκλέχτηκε πρόεδρος από τα μέλη της ομάδας.

__________________________
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