
Στισ παρακάτω προτάςεισ να αναγνωρίςετε και να υπογραμμίςετε τουσ 

επιρρηματικοφσ προςδιοριςμοφσ: 

1. Εγϊ ςιμερα κα μείνω εδϊ. 

2. Το ποτάμι περνά μζςα από το χωριό. 

3. Ακοφμπθςε το ψωμί με προςοχι ςτο τραπζηι. 

4. Χκεσ το βράδυ πιγε ςτο κζατρο με παρζα. 

5. Ωσ αφριο κα ξζρω τθν αλικεια. 

6. Σε δφο χρόνια κα πάρει το πτυχίο του. 

7. Το χειμϊνα ανάβουμε το τηάκι. 

8. Βαδίηοντασ ςιγοτραγουδοφςε. 

9. Όταν ξφπνθςε, ιταν ιδθ αργά. 

10.  Περπατοφςε ςτο δρόμο χαμογελϊντασ. 

11.  Βγικε ζξω από το ςπίτι κρυφά. 

12.  Βρζκθκε εκεί κατά λάκοσ. 

13.  Διαβάηει πολφ κάκε μζρα όλα τα μακιματα. 

14.  Ήταν πάνω-κάτω 15 χρονϊν ζφθβοσ. 

15.  Προςπάκθςε όςο μποροφςε με όλεσ του τισ δυνάμεισ. 

16.  Τράβθξε μια ευκεία γραμμι με τθν κιμωλία. 

17.  Προχκζσ ζτρεμε ςαν ψάρι  από το κρφο. 

18.  Πζκανε από τθ φτϊχεια και τθν πείνα. 

19.  Πικράκθκε πολφ, επειδι χϊριςε θ αδερφι του. 

20.  Ήταν περιφανοσ για τθν επιτυχία του. 

21.  Μθ βλζποντασ κανζναν, ζβαλε τισ φωνζσ. 

22.  Κακϊσ δεν είχε βρζξει, τα φυτά ξαφνικά μαράκθκαν. 

23.  Σκοτϊκθκε νζοσ για τθν πατρίδα του. 

24.  Ξενιτεφτθκε μικρόσ, για να πλουτίςει εφκολα. 

25.  Τον μάγεψε τόςο θ τζχνθ, ϊςτε παραιτικθκε από τθ δουλειά του. 

26.  Προςπάκθςε τόςο, ϊςτε θ επιτυχία του δεν ιταν ζκπλθξθ. 

27.  Φόρεςε τα καλά του για το γάμο του αδερφοφ του. 

28.  Θυςιάςτθκε με αυταπάρνθςθ για τα ιδανικά του. 

29.  Σχετικά με αυτό, οφτε τθ γνϊμθ μασ δεν άκουςε. 

30.  Είναι άριςτοσ ςτα μακθματικά. 

31.  Δεν ιξερα πολλά από ηωγραφικι. 

32.  Με τισ ςπουδζσ του πιγαινε αρκετά καλά. 

33.  Μθν αςτειεφεςαι με ςοβαρζσ υποκζςεισ. 

34.  Αν δεν ζρκεισ κοντά μασ γριγορα, εςφ κα χάςεισ. 

35.  Όταν αρχίςει θ βροχι, εςείσ κα φφγετε αμζςωσ. 

36.  Υπάκουςε τουσ γονείσ του χωρίσ τθ κζλθςι του. 

37.  Με τόςθ πολλι δουλειά, κι όμωσ τα ζβγαλε πζρα με επιτυχία. 

38.  Παρϋόλα αυτά υποςτιριξε με ενκουςιαςμό τουσ γείτονεσ. 

39.  Αν και ιταν άρρωςτοσ, πιγε ςτθ δουλειά του. 

40.  Τθν αποδζχονταν με αγάπθ, μολονότι τθν ιξεραν. 

41.  Ίςωσ, να το ικελε πολφ. 

42.  Ναι, βζβαια, κα πάω αφριο ςίγουρα. 

43.  Όχι, δεν κα ανταποκρικϊ ςτθν πρόςκλθςι ςου. 

 


