
 

 

Υποθετικές Προτάσεις και Υποθετικός Λόγος 
 

Α. Συμπληρώστε τα ρήματα στον σωστό τύπο. 
 
1. Θα φτάσει γρήγορα το γράμμα σου, αν το _________________ ως επείγον. (στέλνω) 

2. Θα πηγαίναμε απόψε στο θέατρο, αν _________________ εισιτήρια. (έχω) 

3. Αν τον συναντήσεις, να του _________________ ότι τον θέλω. (λέω) 

4. Αν είχαμε καιρό, _________________ περίπατο μέχρι τη θάλασσα. (πηγαίνω) 

5. Θα σου απαντήσω στο γράμμα σου, αν _________________ την κατάλληλη ευκαιρία. (βρίσκω) 

6. Αν ήταν εδώ, _________________ πολύ την παρέα μας. (χαίρομαι) 

7. Αν δεν _________________ ένα μάλλινο πουλόβερ, θα κρυώσεις. (φορώ) 

8. Δεν _________________ μαζί σου χαρτιά, αν ήξερα ότι κλέβεις. (παίζω) 

9. Αν φορούσε πιο μοντέρνα ρούχα, _________________ πολύ πιο νέα. (δείχνω) 

10.  Αν _________________ λίγο ακόμα, θα γνώριζες και τη φίλη μας, τη Φλώρα. (κάθομαι) 

11.  Αν είναι έτσι τα πράγματα, _________________ να μην πάω εκεί. (προτιμώ) 

12. Αν δεν _________________ τα ταξί, θα _________________ στο αεροδρόμιο έγκαιρα. (απεργώ, εμείς,             

φτάνω) 

  
Β. Συμπληρώστε τις προτάσεις όπως το παράδειγμα. 
 
Αν _________________, θα τον _________________ εκεί. (τηλεφωνώ, βρίσκω) 
Αν τηλεφωνούσες, θα τον έβρισκες εκεί. 
Αν είχες τηλεφωνήσει, θα τον είχες βρει εκεί. 
 
1. Αν _________________ έγκαιρα, θα _________________ το τρένο. (εσύ, φεύγω, προφταίνω) 

2. Αν _________________ προσεχτικά τις οδηγίες χρήσεως, δεν θα _________________ το φάρμακο           

αυτό. (εμείς, διαβάζω, χρησιμοποιώ) 

3. Αν _________________ μουσική, θα _________________ περισσότερο από τη συναυλία εγχόρδων.          

(εμείς, ξέρω, συγκινούμαι) 
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4. Αν _________________ στην παραλία με τη δύση του ήλιου, θα _________________ ένα πολύ ωραίο              

ηλιοβασίλεμα. (αυτοί, βρίσκομαι, απολαμβάνω) 

5. Αν _________________ περισσότερο τη γλώσσα, θα _________________ καλύτερα τα ελληνικά.          

(εσείς, μελετώ, μαθαίνω) 

 
 Γ. Αντιστοιχίστε τα ζεύγη υπόθεσης, απόδοσης. 
 

 
1. Αν είχες πάρει το μήνυμά μου, Α. πες του να τηλεφωνήσει. 

2. Αν ακούσει κανείς την ιστορία του, Β.  αν προσπαθούσα περισσότερο. 

3. Αν συναντήσεις τον Γιώργο, Γ.  θα σε ακούσουν. 

4. Αν είχε διαβάσει περισσότερο, Δ.  θα νομίσει ότι είναι παραμύθι. 

5. Θα τον είχα πείσει, Ε.  αν το σκοτάδι δεν ήταν τόσο βαθύ. 

6. Θα προλαβαίναμε το τρένο, Ζ.  θα ερχόσουν μαζί μας. 

7. Αν χτυπήσεις πολλές φορές το κουδούνι, Η. θα έχετε μεγαλύτερη έκπτωση. 

8. Δεν θα χρειαζόμασταν τώρα βοήθεια, Θ. θα είχε επιτύχει στις εξετάσεις. 

9. Αν πληρώσετε με κάρτα, Ι. σας θαυμάζω. 

10. Αν πράγματι τον πείσατε να 
αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, 

Κ. αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

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


