
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Απρόσωπα ρήματα της παθητικής φωνής 
 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω: 
 

ακούγεται απαγορεύεται απαιτείται απειλείται αποκλείεται 

γίνεται έγκειται ενδείκνυται ενδέχεται εννοείται 

εξαρτάται εξυπακούεται επιβάλλεται επιτρέπεται λέγεται 

πιστεύεται πρόκειται συνεπάγεται συνηθίζεται υπονοείται 

υποτίθεται φαίνεται φημολογείται χρειάζεται αμφισβητείται 

 

 
Α. Συμπλήρωσε με το σωστό ρήμα! 
 
-1-   Στις χώρες της Ε.Ε. το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους ___________________           

ρητά. 

α) επιβάλλεται    β)   απαγορεύεται    γ)   επιτρέπεται  

-2-  Για να εγκριθεί το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ___________________ να επικυρωθεί από τα           

τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών. 

α) συνεπάγεται      β)   εξαρτάται   γ)   απαιτείται  

-3-  Αυτοί οι νόμοι __________________ ότι θα εφαρμόζονταν το 2004 αλλά δεν εφαρμόστηκαν            

ποτέ. 

 α) υποτίθεται     β)   πρόκειται     γ)   έγκειται  

-4-  H κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου __________________τεράστια έξοδα. 

α) γίνεται    β)   συνεπάγεται     γ)   αποκλείεται  

-5-  __________________ μια ομάδα με πολλαπλές ειδικότητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η          

επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος. 

α) Εννοείται      β)   Χρειάζεται    γ)   Λέγεται  

 

 Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com  www.filoglossa.org 
  



 

-6-  Από τα αποτελέσματα των εκλογών _______________________ να αποκομίζουν κέρδη         

μόνο τα μικρότερα κόμματα εις βάρος του δικομματισμού. 

α) υποτίθεται      β)   υπονοείται   γ)  φαίνεται 

-7-  Με αυτήν την πρόταση ____________________ ότι στο μέλλον δε θα συμβούν τελικά όσα             

υποθέτουν οι αναλυτές. 

α) υπονοείται      β)   συνηθίζεται   γ)  απαιτείται 

-8-  Αυτό το νομοσχέδιο ____________________ να ψηφιστεί ομόφωνα, οι παρατάξεις 

εξέφρασαν κατά τη διάρκεια της συζήτησής του σοβαρές αντιδράσεις. 

α) αποκλείεται      β)  συνεπάγεται   γ) εξαρτάται 

-9-  Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς δεν ____________________ η χρήση γενετικά 

τροποποιημένων ζωοτροφών στην εκτροφή των βοοειδών. 

α) υποτίθεται     β)  έγκειται  γ) επιτρέπεται  

-10-  Ο Δίας και η Αφροδίτη, ορατοί με γυμνό μάτι στον καθαρό ουρανό της Αθήνας. 

____________________ για μια εντυπωσιακή σύνοδο πλανητών που συμβαίνει μία φορά 

στα 20 χρόνια. 

α) Πρόκειται     β)  Εξαρτάται  γ) Γίνεται 

-11-  ____________________ ότι η ευημερία μίας χώρας ____________________ από την 

οικονομική της ανάπτυξη και από το χαμηλό επίπεδο δανεισμού της. 

α) Χρειάζεται - επιβάλλεται     β)  Ενδείκνυται - συνηθίζεται  γ) Εξυπακούεται - εξαρτάται 

-12-  Οι στατιστικολόγοι ____________________ να μη χρησιμοποιούν πλέον αυτή την μέθοδο 

ανάλυσης των δεδομένων. 

α) αμφισβητείται     β)  συνηθίζεται  γ) υποτίθεται 
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