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Ρήματα, Μετοχή ενεστώτα / Verbs, Present participle 

 1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με μετοχές των παρακάτω ρημάτων: 

Fill in the blanks with the correct Present participle form of the verbs in the brackets:  

(ακούω, τρέχω, μιλώ, ρωτώ, μπαίνω) 

1. ..................................................... πας στην Πόλη. 

2. Συνήθως διαβάζει ................................................................ μουσική. 

3. ................................................................... για τους γονείς του, άρχισε να κλαίει.  

4. Διέσχισε το δρόμο ............................................................... . 

5. Το πλοίο άρχισε να σφυρίζει, ................................................................. στο λιμάνι 

 

2. Να συμπλήρωσετε τα κενά με μετοχές των παρακάτω ρημάτων: 

Fill in the blanks with the correct Present participle form of the verbs in the brackets:  

 (διαβάζω, παίζω, ταξιδεύω, βάφω,πλησιάζω) 

 

1. ................................................................... το σταθμό, το τρένο έκοψε ταχύτητα. 

2. Πέρασα το Σαββατοκύριακο ..................................................................... το σπίτι.  

3. Πήρε καλό βαθμό στο πτυχίο του .................................................................. συστηματικά. 

4. Πέρασε όλο το απόγευμα ..................................................................... παιχνίδια στον υπολογιστή. 

5. Φτάνεις πολύ γρήγορα στον προορισμό σου ........................................................... με αεροπλάνο. 

 

3. Να συμπλήρωσετε τα κενά με μετοχές των παρακάτω ρημάτων: 

Fill in the blanks with the correct Present participle form of the verbs in the brackets:  

(οδηγώ, νοικιάζω, ξέρω, φωτογραφίζω, προσπαθώ) 

 

1. Περιπλανήθηκα στο νησί .......................................................................... ωραίες τοποθεσίες. 

2. Ελέγχεις καλύτερα το αυτοκίνητο .................................................................. με κανονική ταχύτητα. 

3. ......................................................................... να προλάβει το τρένο, έπεσε και έσπασε το χέρι του. 

4. Μην ................................................................... αγγλικά, προσπάθησε να συνεννοηθεί με νοήματα.  

5. ...................................................................... ένα αυτοκίνητο, μπορούμε να γυρίσουμε όλο το νησί. 
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Απαντήσεις / Answers 

1.  

(ακούω, τρέχω, μιλώ, ρωτώ, μπαίνω) 

1. Ρωτώντας πας στην Πόλη. 

2. Συνήθως διαβάζει ακούγοντας μουσική. 

3. Μιλώντας για τους γονείς του, άρχισε να κλαίει.  

4. Διέσχισε το δρόμο τρέχοντας. 

5. Το πλοίο άρχισε να σφυρίζει, μπαίνοντας στο λιμάνι 

 

2.  

(διαβάζω, παίζω, ταξιδεύω, βάφω,πλησιάζω) 

 

1. Πλησιάζοντας το σταθμό, το τρένο έκοψε ταχύτητα. 

2. Πέρασα το Σαββατοκύριακο βάφοντας το σπίτι.  

3. Πήρε καλό βαθμό στο πτυχίο του διαβάζοντας συστηματικά. 

4. Πέρασε όλο το απόγευμα παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή. 

5. Φτάνεις πολύ γρήγορα στον προορισμό σου ταξιδεύοντας με αεροπλάνο. 

 

3.  

(οδηγώ, νοικιάζω, ξέρω, φωτογραφίζω, προσπαθώ) 

 

1. Περιπλανήθηκα στο νησί φωτογραφίζοντας ωραίες τοποθεσίες. 

2. Ελέγχεις καλύτερα το αυτοκίνητο οδηγώντας με κανονική ταχύτητα. 

3. Προσπαθώντας να προλάβει το τρένο, έπεσε και έσπασε το χέρι του. 

4. Μην ξέροντας αγγλικά, προσπάθησε να συνεννοηθεί με νοήματα.  

5. Νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο, μπορούμε να γυρίσουμε όλο το νησί. 

 


