
 

 

Ασκήσεις με ρήματα σε -υω 
 
 
1. Ο ζωγράφος _________________________ τα χρώματα για να πετύχει την τέλεια          

απόχρωση (αναμειγνύω). 

2. Ο ξένος παράγοντας _________________________ αποφασιστικά στις πολιτικές       

εξελίξεις στην Ουκρανία (αναμειγνύω) . 

3. Στους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης _________________________       
επειγόντως η ανάγκη συσπείρωσης όλων των πολιτικών δυνάμεων (καταδεικνύω).  

4. Πρέπει _________________________ τα μνημεία μας με όλους τους τρόπους,          

υποστήριξε ο υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας (αναδεικνύω).  

5. H φήμη της χρεωκοπίας της ισλανδικής τράπεζας _________________________        
αληθινή (αποδεικνύω).  

6. Πηγαίνουν στο θέατρο όχι για να δουν την παράσταση αλλά για           

_________________________ τα ρούχα που φορούν.Tους αρέσει      

_________________________  (επιδεικνύω). 
7. Προσπαθεί με κάθε μέσο _________________________ ότι δεν είναι ένοχος          

(αποδεικνύω).  

8. Tού _________________________ τους κινδύνους που διατρέχει, αν συνεχίσει να         

τρέφεται με αυτό τον τρόπο (υποδεικνύω).  

9. Ο στρατός της ασιατικής χώρας _________________________ τη δημοκρατία με το          

χθεσινό πραξικόπημα (καταλύω). 

10.  _________________________  από τον φόβο του σεισμού (παραλύω). 

11. Δεν έχω την ψυχραιμία _________________________ τα αισθήματά μου εις βάθος          

(αναλύω). 

12. H αστυνομία _________________________ επίθεση κατά των διαδηλωτών και         

_________________________ τη συγκέντρωση τους (εξαπολύω, διαλύω). 

13. Πρόκειται _________________________ το ένα τρίτο του προσωπικού για λόγους          

οικονομίας (απολύω). 

14. Tο πρόβλημα της στέγασης των σεισμοπλήκτων _________________________       
προσωρινά (επιλύω). 
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15. Για την ίδρυση του εργοστασίου η εταιρεία _________________________ πολλά          

εκατομμύρια (επενδύω).  

16. Η Αφροδίτη _________________________ από τη θάλασσα από τον αφρό των           

κυμάτων (αναδύομαι).  

17. Δημοσιογράφοι κατόρθωσαν _________________________ στα άδυτα των μυστικών        

υπηρεσιών (διεισδύω).  

18. Tον χειμώνα ο ήλιος _________________________  νωρίς (δύω). 

19. Επιδιώκουν _________________________ ένα καθεστώς ανελεύθερο και τυραννικό        

και να _________________________ ένα φονταμενταλιστικό κόμμα (εγκαθιδρύω, ιδρύω). 

20. Λόγω της οικονομικής ανάκαμψης _________________________ η διαπραγματευτική        

δύναμη της χώρας  (ενισχύω). 

21. Ανανέωσα το διαβατήριο μου, _________________________ πλέον για πέντε έτη         

(ισχύω). 

22. Στις πρόσφατες ευρωεκλογές _________________________ ο συνασπισμός των       

συντηρητικών (κατισχύω).  

23. Αυτός _________________________ από τα ωραία της μάτια και αυτή την           

_________________________  ο τρυφερός χαρακτήρας του (ελκύω). 

24. Tα βαριά, μαύρα σύννεφα _________________________  βροχή (προμηνύω). 

25. Μου _________________________ σε αυστηρό τόνο ότι δεν θα μου συγχωρέσει το           

λάθος μου (διαμηνύω). 

26. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή _________________________ πολλές φορές την Ελλάδα         

λόγω παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (μηνύω). 

27. Στην Αθήνα οι συγκοινωνίες _________________________ συχνά από διαδηλώσεις        

(παρακωλύω). 

28. Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας _________________________ περίοδο κρίσης          

(διανύω). 

29. Οι βουλευτές _________________________ στο όνομα της ομουσίου και αδιαιρέτου         

Αγίας Τριάδος (ομνύω). 

30. Στην περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας η εταιρεία διάθεσης του προϊόντος            

_________________________ πάσης ευθύνης (απεκδύομαι). 
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