
ΓΛΩΣΣΑ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                                     ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………… 

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Α.  ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ 

Οι προτάσεις μπαίνουν η μία πλάι στην άλλη χωρίς κανένα σύνδεσμο. Ανάμεσά τους 

μπαίνει κόμμα ( , ). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 Η βροχή σταμάτησε, τα σύννεφα χάθηκαν, ο ήλιος φάνηκε στον ουρανό. 

Α Σ Κ Η Σ Η :  

Γράψε προτάσεις με ασύνδετο σχήμα: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Β.  ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Οι προτάσεις που παρατάσσουμε (τοποθετούμε) τη μία δίπλα στην άλλη είναι όμοιες – 

ανεξάρτητες με ανεξάρτητες ή εξαρτημένες με εξαρτημένες.  

Συνδέονται με παρατακτικούς συνδέσμους: 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΟΥΣ (και, ούτε, μήτε) 

ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΥΣ(όμως, ωστόσο, αλλά παρά) 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥΣ(ή, είτε) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ(άρα, επομένως) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
 Ήρθε κι έφυγε σα σίφουνας. 
 Είναι έξυπνος, όμως δε διαβάζει. 
 Αύριο θα χιονίσει, επομένως θα πρέπει να βάλω αλυσίδες. 

Α Σ Κ Η Σ Η :  

1. Να βρεις το είδος των προτάσεων που συνδέονται με παρατακτική σύνδεση στα 

παραπάνω παραδείγματα: 

 Ήρθε κι έφυγε σα σίφουνας. 

Ο συμπλεκτικός σύνδεσμος κι (και) συνδέει μια κύρια πρόταση (Ήρθε.) με μια επίσης 

κύρια πρόταση (Έφυγε σα σίφουνας.) 

 Είναι έξυπνος, όμως δε διαβάζει. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Αύριο θα χιονίσει, επομένως θα πρέπει να βάλω αλυσίδες. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Γ.  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Ονομάζεται έτσι γιατί η εξαρτημένη πρόταση υποτάσσεται στην ανεξάρτητη. 

Οι προτάσεις που συνδέονται είναι ανόμοιες – ανεξάρτητη με εξαρτημένη ή εξαρτημένη με 

άλλη εξαρτημένη που συνδέεται με μία ανεξάρτητη. 

Οι εξαρτημένες προτάσεις μπορεί να είναι: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(επειδή, γιατί, αφού) 

ΤΕΛΙΚΕΣ(να, για να) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ(λοιπόν, ώστε, που) 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ(αν, σαν άμα) 

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ(αν και, ενώ, και ας) 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ(όταν, μόλις, πριν, προτού…) 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ(όπου, όσο, όπως) 

ΕΙΔΙΚΕΣ(πως, που, ότι) 

ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ(να) 

ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ(μη(ν), μήπως) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Δε μιλά πολύ, επειδή ντρέπεται. 

 Αν δεν είσαι καλά, πήγαινε στο γιατρό. 

 Εγώ θα προσπαθήσω, κι ας μην είμαι ικανός. 

 Βιαζόταν, για να προλάβει το αεροπλάνο. 

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ :  

1. Κύκλωσε τις κύριες προτάσεις και υπογράμμισε τις δευτερεύουσες που συνδέονται με 

υποτακτική σύνδεση και γράψε σε παρένθεση το είδος της δευτερεύουσας πρότασης. 

 Δε μιλά πολύ, επειδή ντρέπεται. (……………………………………………………) 

 Αν δεν είσαι καλά, πήγαινε στο γιατρό. (……………………………………………………) 

 Εγώ θα προσπαθήσω, κι ας μην είμαι ικανός. (……………………………………………………) 

 Βιαζόταν, για να προλάβει το αεροπλάνο. (……………………………………………………) 

 

2. Γράψε προτάσεις που συνδέονται με υποτακτική σύνδεση: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


