
 

 

 

 

 
 

 
 

            Α΄ ΦΑΣΗ: ΤΡΙΤΗ, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ) 
   Ονοματεπώνυμο: ......................................... 
   Σχολείο:   ......................................... 
   Τάξη:   ......................................... 
   Επιτηρητές:  ......................................... 

  ......................................... 
 

        ΘΕΜΑΤΑ 
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις Προστακτικές Αορίστου (Β πληθ.): 
1. Φροντ…....... να είστε συνεπείς στην ώρα σας.  
2. Μελετ……..... τα κείμενα που σας δίνονται με μεγάλη προσοχή.  
3. Βεβαιωθ…….... ότι δεν αφήσατε την τηλεόραση ανοιχτή. 
4. Αγνο.......... τους θορύβους. 
5. Συνεχ…….. την προσπάθεια. 
6. Ακολουθ......... τον αρχηγό! 
7. Αναλ............ όλα τα δεδομένα, πριν απαντήσετε.  
8. Τραβ............ απότομα τον μοχλό, για να ξεκινήσει το όχημα! 
9. Όταν η εργασία σας είναι έτοιμη, αναρτ.......... την  στο ιστολόγιο της τάξης.  
10. Μεθ........... με το αθάνατο κρασί του ’21!  
           Μονάδες 10 

2. Να συμπληρώσετε με την κατάλληλη κατάληξη: -ιτής, -ητής, -υτής, -ιστής, -ηστής, -ειστής. 
1.  Ο επενδ……….  τελικά άλλαξε γνώμη και έφυγε 
2. Ο επιθεωρ………………  ήταν ιδιαίτερα αυστηρός. 
3. Ο κρ.……………… ήταν άπειρος. 
4. Ο τραγουδ…………    δεν μπορεί να εμφανιστεί σήμερα. 
5. Ο εμπρ………..    συνελήφθη και ανακρίνεται.  
6. Ο δαν…….      θέτει τους όρους και ο δανειολήπτης αποφασίζει. 
7. Αυτός είναι ο μην........ και οι άλλοι δύο οι κατηγορούμενοι. 
8. Οι μεγάλοι εφευρέτες ήταν και μεγάλοι οραματ.......... 
9. Συνάντησα τον προπον......... της αγαπημένης μου ομάδας.  
10. Μαζί με το στερεοφωνικό αγόρασα και δύο τεράστιους ενισχ..........  

           Μονάδες 10 
3. Να συμπληρώσετε με την κατάλληλη κατάληξη στον κατάλληλο τύπο:  
-υζω, -ιζω, -ειζω, -ηζω, -οιζω 
1. Χθες ο Γιώργος σου δαν……… χρήματα. 
2. Κόσμος  κατακλ………. κάθε μέρα την πλατεία. 
3. Η κρέμα πρέπει να  π…………. για να πετύχει. 
4. Δακρ.......... κάθε φορά που θυμάμαι τη γιαγιά μου. 
5. Σκούπ…....... τα δάκρυά σου (Αόριστος, προστακτική). 
6. Αθρ………  τους αριθμούς. (Αόριστος, α πληθ. ).  
7. Δεν θέλω πια ούτε να τον αντικρ....... από μακριά. 
8. Κάθε μέρα αυτό το πολυκατάστημα σφ........ από ζωή.  
9. Άφρ...... από τη ζήλια του για την επιτυχία της.  
10. Aπό την πηγή άρχισε να αναβλ....... πεντακάθαρο νερό.  
           Μονάδες 10 
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4. Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη επιλέγοντας από τις παρακάτω :  
Αλλοδαπή, πιστοποιητικό, πρακτορείο, οργανισμοί, όψεως, ειδοποίηση, ενημέρωση, υπηρεσίες 
(κάποιες λέξεις περισσεύουν). 
1. Πήγα χθες στην τράπεζα να ανοίξω έναν λογαριασμό ………... 
2. Θα πάρω από τον δήμο ένα…………………… γεννήσεως. 
3.Το κράτος δίνει άδεια διαμονής για …………………………….. σύζυγο Έλληνα πολίτη.  
4. Ο ΟΤΕ, η ΔΕΥΑ και η ΔΕΗ είναι ……………………………. κοινής ωφέλειας.  
5. Έχετε μια ……………………… για ένα δέμα.  
           Μονάδες 10 
5. Να κυκλώσετε τη σωστή λέξη:   
1. Οι φοιτητές στο θέατρο πληρώνουν ………………..... εισιτήριο.  
 α. μειωμένο, β. καθόλου, γ. ακριβό, δ. μισό  
2. Ο Σολωμός είναι ο εθνικός ……………………….. της Ελλάδας.  
 α. συγγραφέας, β. τραγουδιστής, γ. ηθοποιός, δ. ποιητής  
3. Το πακέτο διακοπών περιλαμβάνει τρία γεύματα καθημερινά. Έχει δηλαδή ………………. 
  α. ημιδιατροφή, β. πλήρη διατροφή, γ. οικονομική προσφορά, δ. πολλά έξοδα  
4. …………………………. είναι μια οικονομική λύση για διαμονή στις διακοπές.  
 α. Η σουίτα, β. Η παραλία, γ. Η διανυκτέρευση, δ. Το κάμπινγκ  
5. Η ………………………….. του αεροπλάνου για Μαδρίτη έγινε με μια ώρα καθυστέρηση.  
 α. άφιξη, β. επιστροφή, γ. αναχώρηση, δ. εκδρομή  
6. Το δρομολόγιο του ΟΣΕ για Θεσσαλονίκη είναι ………………………… από τη Λάρισα.  
 α. οδικώς, β. με ανταπόκριση, γ. αεροπορικώς, δ. ακτοπλοϊκώς  
7. Η ……………………….. στην Αθήνα ξεκίνησε από το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.  
 α. πτήση, β. εκδρομή, γ. ξενάγηση, δ. κρουαζιέρα  
8. ................ ..................... (σ)τα χθεσινά, είχες άδικο.  
 α. Όσον φορά, β. Όσον αφορά, γ. Όσον αναφορά, δ. Εφόσον αναφορά 
9. Πήρε........................... σε άλλη ομάδα 
 α. μετεγγραφή, β. μετάθεση, γ. μεταγραφή, δ. μετακίνηση 
10. Στην παράσταση αυτή παίζει μόνο μία ηθοποιός. Είναι ……………………. 
  α. δράμα, β. μιούζικαλ, γ. μονόλογος, δ. πρεμιέρα  
           Μονάδες 10                                                                   

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις που ξεκινούν με το στερητικό α (αν):  
1.  Το έργο δεν πρέπει να το βλέπουν τα παιδιά γιατί είναι....................................... για ανηλίκους.  
2.  Πολλοί δεν γνωρίζουν το αλφάβητο, είναι............................................. 
3.  Δεν πιστεύει σε κανέναν θεό, είναι.....................  
4.  Το αντίθετο του «έγγαμος» είναι.....................  
5.  Δεν την προσκαλέσαμε αλλά αυτή ήρθε..............................  
6.  Δε συμβιβάζεται ποτέ, είναι ........................................ 
7.  Δεν είχα καταλάβει ότι η εκδήλωση δεν ήταν επίσημη αλλά....................................... 
8.  Τα μέρη του λόγου στα ελληνικά είναι: 6 κλιτά και 4 .....................  
9.  Το βιβλίο που έγραψε δεν εκδόθηκε ακόμη, είναι.....................  
10. Δεν  μπορείς  να  καταλάβεις  τι  σκέφτεται από την έκφραση του προσώπου του,  το  πρόσωπό  του  
μένει  πάντα ..................... 
           Μονάδες 10 

7. Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις που ξεκινούν με εν-/εμ-/εγ-/ελ-/ερ-:  
1.  Εργάζεται στο αεροδρόμιο ως  ελεγκτής..................... κυκλοφορίας. (επίθετο).  
2.  Η..................... της κοινής γνώμης γίνεται από τα ΜΜΕ. (ουσιαστικό). 
3.  Έμαθε ελληνικά σε θερινό πρόγραμμα..................... μαθημάτων. (επίθετο- πολλά μαθήματα σε 
μικρό διάστημα). 
4.  Συνεχίζεται η έρευνα για την παρασκευή............................ κατά της γρίπης. (ουσιαστικό). 
5.  Συζητιέται έντονα η..................... της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (ουσιαστικό). 
6.  Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε..................... αυτή τη χρονιά. (ουσιαστικό, ουδέτερο). 
7.  Το σπίτι έχει ακόμη κάποιες.......................... αλλά μπορούμε να μετακομίσουμε. (ουσιαστικό, 
θηλυκό).  
8.  Σήμερα δεν μπορούσα να γράψω, δεν είχα................................ (ουσιαστικό- συνώνυμο της ιδέας). 
9.  Σας προσκαλούμε στα..................... του νέου καταστήματός μας. (ουσιαστικό). 
10. Ο εργοδότης μου δεν κολλάει τα..................... του ΙΚΑ.(ουσιαστικό). 
           Μονάδες 10 



8. Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις που ξεκινούν με κατα-/κατ-/καθ- 
1.  Χθες διάβασα ένα............................... βιβλίο. (υπέροχο) 
2.  Σήμερα στη βουλή έγινε η.............................. του νομοσχεδίου για την παιδεία. (παράδοση) 
3.  Ο Δαρβίνος υποστήριξε ότι ο άνθρωπος........................... από τον πίθηκο. (προέρχεται) 
4.  Πού πας μ’ αυτόν τον καιρό; Έξω γίνεται.............................. (πολλή βροχή) 
5.  Το περιπολικό της αστυνομίας.............................. το αυτοκίνητο των ληστών. (κυνήγησε) 
6.  Οι γονείς είναι υπεύθυνοι και για την πνευματική .................................. των παιδιών τους. 
(συμβουλή, υπόδειξη) 
7.  Στόχος της αθλητικής ομάδας είναι η.............................. του παγκόσμιου κυπέλου. (απόκτηση) 
8.  Το κεντρικό................................... της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου. (τόπος) 
9. Μόλις άκουσε τα νέα, έγινε.................................... απ’ το φόβο του. (άσπρος) 
10. Τον απέλυσαν γιατί διαπίστωσαν ....................................... χρημάτων (κλοπή).  
           Μονάδες 10 
9. Να σχηματίσετε το παράγωγο ουδέτερο ουσιαστικό από το ρήμα:  
1. λειτουργώ     
2. τυλίγω     
3. αγγίζω     
4. δημοσιεύω     
5. κλαδεύω  
6. ράβω 
7. γνωρίζω 
8. βαπτίζω 
9. ανταλλάσσω 
10. κόβω 
           Μονάδες 10 
10. Από τη ρηματική φράση (ρήμα+ αντικείμενο) που σας δίνεται, να βρείτε το πρόσωπο που 
ενεργεί:  
1. παίζει τένις-  
2. πιστεύει στον Βούδα-  
3. κατέχει πλοία-  
4. έγραψε διδακτορικό-  
5. γράφει ποιήματα-  
6. ρίχνει τα χαρτιά-  
7. εισπράττει φόρους-  
8. παίζει σκάκι-  
9. υποστηρίζει τον καπιταλισμό-  
10. έχει εστιατόριο-  
           Μονάδες 10 

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι: 60΄ 

Καλή επιτυχία! 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή 

του Διαγωνισμού 

 

 

 

 


