
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ: ΤΡΙΤΗ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 

              ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ) 

    Ονοματεπώνυμο: ................................................... 

    Σχολείο:   ................................................... 

    Τάξη:    ................................................... 

    Επιτηρητές:  ................................................... 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α ΦΑΣΗ 

1.  Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις από την «οικογένεια» του ρήματος γνωρίζω στον 

σωστό τύπο:   

1. Γύρισε α........................................ μετά τις διακοπές, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε 

(επίθετο).  

2. Όλα τα ξέρει, στο σχολείο τον λέγαμε παντο.................................. (επίθετο).  
3. Δεν ανα......................... την προσπάθειά μου (ρήμα, Αόριστος, Β΄ Πληθυντικό). 
4. Προσπαθεί γενικά να έχει ουσιαστική επι................................ των πράξεών του (ουσιαστικό). 
5. Η δια........................... του γιατρού τον ισοπέδωσε (ουσιαστικό) 
6. Η συμπεριφορά του με έφερε σε απο........................... (ουσιαστικό).  
7. Εξασκηθήκαμε σε α......................... κείμενο (επίθετο).  
8. Η ανα................................ του Οδυσσέα από την Πηνελόπη γίνεται στο τέλος της Οδύσσειας 

(ουσιαστικό). 
9. Ο Γιώργος είναι παλιός μου.............................., τον ξέρω από μικρό παιδί (επίθετο).  
10. Η ανα.............................. είναι πάντα μια διαδικασία αναγνώρισης του κειμένου (ουσιαστικό).  

 
  

         2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ02    

                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 

sfevrou@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

2019 

4ος Πανέβριος Διασχολικός 

Διαγωνισμός 

Γλώσσας και Ορθογραφίας 

 



2. Να συμπληρώσετε με λέξεις που αρχίζουν από επί στον σωστό τύπο:    
1. Δεν αρκέστηκε στο πρώτο και στο κυρίως πιάτο, ήθελε και .............................. (ουσιαστικό, 
ουδέτερο) 
2. Καλή η θεωρία αλλά χρειαζόμαστε και ...................................... στην πράξη (ουσιαστικό, 
θηλυκό) 
3. Δημιουργεί έργα .............................................. σε αξία με τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών 
(επίθετο) 
4. Είναι πολύ ικανός στο να δουλεύει με τα χέρια, πραγματικά....................................... 
(επίθετο) 
5. Η εξαγωγή δοντιού είναι μια όντως ..................................... διαδικασία (επίθετο)  
6. Αυτός ήταν λοιπόν ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο ...............................και Μέγας 
(μετοχή που χρησιμοποιείται ως επίθετο)  
7. Συστήνεται η ...................................... με ειδική αλοιφή (ουσιαστικό, θηλυκό) 
8. Η προσπάθειά του άξιζε την δημόσια ................................................ από τη Διευθύντρια του 
σχολείου (ουσιαστικό, θηλυκό)  
9. Όλα αυτά τα λιπαρά είναι τρομερά .................................... για την υγεία (επίθετο)  
10.Καταπάτησε τον όρκο του, αποδείχθηκε .....................................(επίθετο) 

          
3. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες ξένες λέξεις με ελληνικές λέξεις ή φράσεις:  

1. Άσε τα λογικά επιχειρήματα και πιάσε το φίλινγκ!-  
2. Φέρε μου το μάους να το συνδέσω στον υπολογιστή-  
3. Ένας σχολιαστής μας μετέφερε όσα γίνονταν μπακστέιτζ-  
4. Ο καμεραμάν κατέγραψε τα πάντα-  
5. Η ορειβασία είναι ένα από τα χόμπι μου-  
6. Σήμερα μας ενημέρωσαν για το μπούλινγκ στο σχολείο-  
7. Η ομάδα μας νίκησε, γιατί είχαμε καλό κόουτς-  
8. Είμαι οκέι με αυτό που προτείνεις-  
9. Η ταινία έγινε με πολύ χαμηλό μπάτζετ-  
10. Όλο του το σπίτι το έκανε ντίτζιταλ-  
 
4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β (κάποιες λέξεις της 

στήλης Β περισσεύουν):  

Α       Β 

1. Το μήλον ...     α. ήμισυ 
2. Ερυθρά ...      β. ευγηρίας 
3. Υπέρ βωμών ...     γ. της έριδος 
4. Η εσχάτη ...     δ. σημασίας 
5. Το έτερον ...     ε. επί τάπητος 
6. Οίκος ...      στ. και εστιών  
7. Θέμα ήσσονος ...     ζ. Ίππος  
8. Κεκλεισμένων ...     η. διαλογισμός 

9. Δούρειος ...     θ. Θάλασσα 
10. Η ισχύς ...     ι. εν τη ενώσει  
       κ. των ποινών 
       λ. των θυρών 
5. Να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα λάθη στις παρακάτω προτάσεις:  

Ως αναφορά τα σχολικά μαθήματα, όλοι γνωρήζουν που θα εξεταστούν στο τέλος της χρονειάς. Κανείς 

δεν μπορεί να ισχυροιστεί ότι είναι εύκολη διαδικασία. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και συστηματεική 

προσπάθια. Οι εξετάσεις κλίνουν το σχολικό έτος με το μύνημα ότι η σκληρή δουλειά επιβραβεύεται.  

6. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με λέξεις αντώνυμές τους:  

1. Κατηγορήθηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό-  

2. Υστερούσε στα Μαθηματικά σε σχέση με τους συμμαθητές του-  

3. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα είναι παράλογος-  

4. Ιδρύθηκε καινούργιο  Γυμνάσιο στην πόλη μας-  

5. Συγκρίνεις διαφορετικά πράγματα-  

6. Δόθηκαν μεγάλοι αγώνες για τη χειραφέτηση των γυναικών-  

7. Με ευχαρίστησε πολύ η αναγνώριση που εισέπραξα για τη δουλειά μου-  

8. Το μάθημα έγινε για τους απόντες μαθητές-  

9. Του φέρθηκε με μεγάλη ευγνωμοσύνη-  



10. Είναι από τη φύση του πολύ εσωστρεφής-  

 

 

7. Συμπλήρωσε με ι, η, υ τις παρακάτω λέξεις:  

1. Προφ......της 

2. Καπν.....στής 

3. Εμπρ.......στής 

4. Ιδρ.....τής 

5. Πολ.....της 

6. Διαβ......της 

7. Δ......της 

8. Μαγν.....της 

9. Λ......στής 

10. Κρ.....τής 

 

8. Να επιλέξετε τη σωστή λέξη από αυτές που σας δίνονται:  

1. Δεν τα κατάφερε να παρασκευάσει το σωστό...............................(διάλειµµα/ διάλυµα) 

2. Απηύθυνε ........................................ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (έκκληση/έκλυση)  

3. Με κυνηγά η ................................................ για χρέη (εφορία/ ευφορία) 

4. Είναι ....................... μαθητή (πρότυπο/ πρωτότυπο)  

5. Φύτεψα ένα καινούργιο .......................................... στο αμπέλι (κλίµα/κλήµα) 

6. ......................................... το ρήμα λύνω, σε παρακαλώ, στον Ενεστώτα (κλείνω/ κλίνω- 

Προστακτική Αορίστου, Β΄Ενικό)  

7. Έπεσε σε .................................... για τρία χρόνια (κόµµα/κώµα)  

8. Έπεσε ..................................... απίστευτος, πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα στην κατοχή (λιµός/ 

λοιµός) 

9. Το ............................................ του Βερολίνου έχει γκρεμιστεί εδώ και πολλά χρόνια 

(τοίχος/τείχος) 

10. Έγραψε στην αίτηση και το ........................................., γιατί το ζητούσε (φύλλο/ φύλο) 

 

9. Να συμπληρωθούν τα κενά με ο ή ω («οικογένεια» λέξεων του ρήματος δίνω):  

1. Είμαι πολύ περήφανη για τις επιδ........σεις μου στο άθλημα. 

2. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ανταποδ......σω τη φιλοξενία. 

3. Δεν μου δ......θηκε η ευκαιρία να σας συναντήσω. 

4. Προσπάθησε να μεταδ......σει στους μαθητές την αγάπη του για το μάθημα. 

5. Κατά την παράδ......ση ο Ορφέας πέθανε στη Θράκη. 

6. Τα παραδ.......τέα του προγράμματος ήταν πολλά. 

7. Βρήκαμε το αντίδ.....το για την κρίση! 

8. Πήρε το αντίδ......ρο και έφυγε αμέσως από την εκκλησία. 

9. Παρέδ......σε την ταυτότητά του στο αστυνομικό τμήμα. 

10. Οι αναμεταδ.....τες της ΕΡΤ σταμάτησαν να λειτουργούν.  

 

10. Να γράψετε τις λέξεις που ζητούνται με βάση τα βοηθητικά στοιχεία:  

1. Αγαπά τους ανθρώπους- .................................................... (σύνθετο με την λέξη φίλος) 

2. Ορυχείο με χρυσό- ................................................... 

3. Πολυκατοικία με τρεις ορόφους- ...................................... (σύνθετο με τη λέξη όροφος) 

4. Είδε μπροστά του μια φωτεινή .............................................. που τον προειδοποίησε για τις 

δυσκολίες του οδοστρώματος (σύνθετο από την «οικογένεια» της λέξης γράφω, θηλυκό, ουσιαστικό) 

5. Η ...................................... της επιχείρησης ήταν «Εισαγωγές ΑΕ» (σύνθετο με τη λέξη όνομα) 

6. Η επέμβαση ήταν σχετικά .............................., δεν πόνεσε πολύ (σύνθετο με τη λέξη οδύνη) 

7. Σήμερα μάθαμε εκτός από τα ομαλά ρήματα και τα ................................- (σύνθετο με τη λέξη 

ομαλός) 

8. Αθέτησε ....................................... τη συμφωνία- (επίρρημα σύνθετο με τη λέξη μέρος) 

9. Έπαθε ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα-.........................................(σύνθετο με τη λέξη όλεθρος) 

10. Δεν του αρέσει να δίνει, αγαπά παθολογικά το χρήμα- 

...................................................(σύνθετο με τη λέξη φίλος) 



 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ: 60’  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


