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Ασκήσεις ορθογραφίας  
 

1. Να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο. 

1. ............... εδώ κι εκεί χωρίς να έχει τίποτα ενδιαφέρον να κάνει. 

α. Περιφέρεται β. Περιφέρετε 

2. Μη ............... τα κινητά σας εντός της αίθουσας. 

α. χρησιμοποιείται β. χρησιμοποιείτε 

3. Δεν ............... ότι χρειάζεται άλλη βοήθεια. 

α. θεωρούμαι  β. θεωρούμε 

4. Η Ελένη προσέχει πολύ πώς ............... . 

α. ντύνετε  β. ντύνεται 

5. Δεν ............... ικανοποιητικά από τη δουλειά του. 

α. πληρώνεται  β. πληρώνετε 

6. Συγχαρητήρια! Όλοι οι καθηγητές σου σε ............... για την πρόοδό 

σου! 

α. επαινούμαι  β. επαινούμε 

7. Δυστυχώς, αυτό το λάθος δεν ............... . 

α. διορθώνετε  β. διορθώνεται 

8. Τι από τα δύο προτιμάτε εσείς οι δύο; 

α. προτιμάτε  β. προτιμάται 

9. Κάνετε λάθος να μας κατηγορείτε ότι τους ............... τα δικαιώματά 

τους. 

α. στερούμαι  β. στερούμε 

10. Η κατάστασή τους ............... μέρα με τη μέρα. 

α. βελτιώνετε  β. βελτιώνεται 

11. Προσωπικά ............... ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά. 

α. πληροφορούμαι β. πληροφορούμε 

12. Γιατί τον  ............... ; 

α. αδικείτε  β. αδικείται 

13. Η εκδήλωση ............... από τον Δήμο Αθηναίων. 

α. διοργανώνεται β. διοργανώνετε 

14. Το πρόβλημα ............... με πολλούς τρόπους. 

α. λύνετε  β. λύνεται 

15. Έχετε δίκιο! Δεν ............... για τη συμπεριφορά μου. 

α. δικαιολογούμαι β. δικαιολογούμε 

16. Αυτή η ταινία δεν ............... . 

α. βλέπετε  β. βλέπεται 

 

2. α) Να χωρίσετε τα ρήματα του πλαισίου σε συζυγίες. 

β) Να σχηματίσετε τις μετοχές τους. 
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γ) Να σχηματίσετε θηλυκά ουσιαστικά με όσα έχουν κατάληξη: -ώ, -ιζω, -

ευω/-ευομαι, -ιεμαι, -ουμαι, -αμαι. 

δ) Να σχηματίσετε θηλυκά ή ουδέτερα ουσιαστικά με όσα λήγουν σε -ωνω. 

ε) Να βρείτε τα ρήματα παθητικής φωνής και τις διαφορετικές τους 

καταλήξεις. 

καθοδηγώ, αναγνωρίζω, λειτουργώ, δηλώνω, γοητεύω, σιδερώνω, πιάνομαι, 

συμπεραίνω, θεραπεύω, βελτιώνω, κοιμάμαι, θεωρώ, διευκρινίζω, ρωτώ, τελειώνω, 

απεικονίζω, στερούμαι, παιδεύω, κρατιέμαι, υποδουλώνω, θυμάμαι, σωπαίνω, 

φορολογώ, παρεξηγώ, διορθώνω, διαφημίζω, πληροφορούμαι, περιπλανιέμαι, 

γιατρεύω, συμπληρώνω, θεωρούμαι, μετρώ, δένει, κινούμαι, αναχωρώ, οργανώνω, 

βασιλεύω, δικαιολογώ, πλένω, απελευθερώνω, ερμηνεύω, προτιμώ, δουλεύω, 

διαπιστώνω, ανακυκλώνω, αναμένω, συζητώ, μαρτυρώ, λατρεύω, ικανοποιώ, 

σηκώνω, ληστεύω, κατοικώ, χορεύω, συνεχίζω, μαγεύω, κολακεύω, αριστεύω, 

απορώ, βαθμολογώ, φιλώ, συγκεντρώνω, επιβεβαιώνω, χτυπιέμαι, πορεύομαι, ενώνω, 

βυθίζω, γεννώ, χρησιμοποιούμαι, εγγυώμαι, ντύνομαι, φορτώνω, πληρώνω, 

πλαισιώνω, ταξινομώ, ηχογραφώ, στερώ 

 

3. Υποθέστε ότι είστε καθηγητές. Ένας μαθητής στην τελευταία του έκθεση 

έγραψε λανθασμένα: ευγένια, ερώτιση, απελευθέροση, απορεία, 

ικανοποιόντας, συγχώριση, επάρκια, αυτός χρησιμοποιείτε, εξήγιση, 

διαφήμηση, συμπλήροση, συνήθια, εμείς μπορούμαι, εγκράτια, 

συγκεντρόνονται. Εσείς του υπογραμμίζετε τα λάθη και του γράφετε τον 

ορθογραφικό κανόνα που έπρεπε να ξέρει δίπλα από κάθε του λάθος. 

 

4. Υποθέστε ότι είστε καθηγητές και φτιάχνετε ασκήσεις για τους μαθητές σας. 

Να φτιάξετε:  

1. μία άσκηση με καταλήξεις ρημάτων σε –ωνω και τα παράγωγά τους (-

ωση, -ωμα)  

2. μία άσκηση με καταλήξεις ρημάτων σε –ιζω και –ώ και τα παράγωγά 

τους (-ιση, -ηση) 

3. μία άσκηση με μετοχές ενεργητικής φωνής (-οντας και –ώντας) 

4. μία άσκηση με την κατάληξη των ρημάτων –τε και –ται. 

5. μία άσκηση με ουσιαστικά σε –εια και –ια.  

 


