
Το τετράδιο Ζωγραφικής 
 

 

 

 

Πότε τονίζεται το «η», το «που» και το «πως» 
 

 Το «η» τονίζεται όταν το χρησιμοποιούμε, για να διαλέξουμε. 

π.χ. Σου αρέσει το παστίτσιο ή ο μουσακάς ; 

 

 Το που και το πως τονίζονται όταν τα χρησιμοποιούμε για να ρωτήσουμε. 

π.χ. Πού πήγες ; Πώς τα κατάφερες ; Πού το άκουσες ; Πώς χτύπησες ; 

 

Προσοχή !  Μερικές φορές, το πού και το πώς παίρνουν τόνο χωρίς να φαίνεται 

άμεσα η ερώτηση. 

π.χ. Θέλω να μου πεις πού είσαι. Πραγματικά απορώ πώς τα κατάφερες. 

 

 Όταν σε μια πρόταση το που χρησιμοποιείται με την έννοια: 

ο οποίος, -α, -ο, οι οποίοι, -ες, -α  δεν παίρνει τόνο. 

π.χ. Δώσε μου τη γόμα που σου έδωσα. (που = την οποία) 

 Όταν σε μια πρόταση το πως σημαίνει ότι  δεν παίρνει τόνο.  

π.χ. Έμαθα πως έγραψες καλά στο διαγώνισμα. (πως = ότι) 

 Το που και το πως τονίζονται πάντα στις φράσεις: 

πού και πού, 

πώς και πώς  

π.χ. Έρχεται πού και πού στο σπίτι. Περιμένω πώς και πώς τις διακοπές. 

 
 

 

 

 

ONOMA:_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:____________ 



Το τετράδιο Ζωγραφικής 
 

1.Βάζω τόνο στις παρακάτω προτάσεις:  

 Δεσποινα θα ’ρθεις μαζι μας η θα μεινεις στο σπιτι ; 

 Που και που ακουω και κανενα παιδικο τραγουδι στο ραδιοφωνο.  

 Πως τα περασες στο χωριο σου ; 

 Η δασκαλα μας υποσχεθηκε πως θα παμε εκδρομη.  

 Που θα στησετε τη σκηνη, εδω η στο δασος ; 

 Τα πουλια που φευγουν το χειμωνα λεγονται αποδημητικα. 

 Θα γραψουμε η θα διαβασουμε ; 

 Περιμενα πως και πως να παρω γραμμα σου.  

 Η ερχεσαι η φευγω τωρα αμεσως. 

 Χαρηκα που σε ξαναειδα. 

 Πως το είπες αυτό που αγόρασες; 

 Που το έμαθες πως άλλαξα σπίτι; 

 Κάνει που και που καμιά δουλειά. 

 Του είπαν πως θα τον φωνάξουν. 

 

2. Να βάλεις σε κύκλο τα που και πως που έχουν τονιστεί λάθος. 

 Πρόσεξε αυτό πού βλέπεις. 

 Ήξερα πώς θα σας έβρισκα εδώ. 

 Ρωτούσε να μάθει πού είναι το μουσείο. 

 Σου είπα πώς αυτό πού ζητάς δε γίνεται.  

 Πού ήξερες πώς δε θα έρθω σήμερα; 

 Μου κάνει πού και πού κανένα τηλεφώνημα. 

 Εκεί πού ανεβαίνεις φοβάμαι πώς θα πέσεις. 

 Περιμένω πώς και πώς την άδειά μου. 

 


