
 
 

      
 
 
 
 

 

 
 

ΛΥΣΕΙΣ   
ΘΕΜΑΤΩΝ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2 0 1 0  –  2 0 1 1  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Α. Λεξιλογικά  
 
11..  ΝΝαα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς  σσύύννθθεεττεεςς  λλέέξξεειιςς  µµεε  ππρρώώττοο  σσυυννθθεεττιικκόό  τταα  λλόόγγιιαα  ααχχώώρριισστταα  
µµόόρριιαα  ττηηςς  ΑΑ΄́  σσττήήλληηςς  κκααιι  µµεε    δδεεύύττεερροο  σσυυννθθεεττιικκόό  ττιιςς  λλέέξξεειιςς  ττηηςς  ΒΒ΄́  σσττήήλληηςς..  ΜΜεε  ττιιςς  
σσύύννθθεεττεεςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  θθαα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς  νναα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  φφρράάσσεειιςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν::  
  

Α΄ Β΄ 

Ενδο- λαλώ 

Αµφι µυχός 

∆υσ- ερεθίζω 

Συν- ρέπω 

Ευ- οιωνός 
 
α) Πρέπει να παραδεχτείς πως ο αγώνας ήταν αµφίρροπος και η νίκη δύσκολη. 

β) Με ένα µεγάλο και ειρηνικό συλλαλητήριο ο λαός της πόλης εξέφρασε την αντίθεσή του στα 

σχέδια των αντιπάλων της δηµοκρατίας. 

γ) Τα πράγµατα δεν πάνε καλά ۠ οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. 

δ) Είναι άνθρωπος παράξενος και ευερέθιστος۠ θυµώνει µε το παραµικρό. 

ε) Ήταν φανερό πως µε τον τρόπο αυτό άφησε να φανούν οι ενδόµυχες σκέψεις του. 

              (2,5 µονάδες) 
 
 
 

 
Επώνυµο : ...................................................................................... 
 
Όνοµα  : ...................................................................................... 



 
 

      
 
 
 
 

 

22..    ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  φφρράάσσεειιςς  µµεε  ττιιςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  ππααρράάγγωωγγεεςς  
λλέέξξεειιςς  ααππόό  ττιιςς  ππρρωωττόόττυυππεεςς  πποουυ  σσοουυ  δδίίννοοννττααιι  µµέέσσαα  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο::    
  
α) ∆εν είναι ανάγκη να αναζητάς κάποιο κίνητρο σε κάθε πράξη του. 

β) Είναι πάντοτε προτιµότερη η πρόληψη από τη θεραπεία. 

γ) Με ανησυχεί πολύ η τροπή που πήραν τα πράγµατα. 

δ) Ασκούσε πάνω µου µια παράξενη γοητεία. 

ε) Η ενηµέρωση που µας έγινε γι’ αυτό το θέµα ήταν ελλιπής. 

 

  
 (2,5 µονάδες) 

  

33..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  φφρράάσσεειιςς  µµεε  ττιιςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  ααππόό  ττιιςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  

σσοουυ  δδίίννοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρέέννθθεεσσηη::  

α) Πρέπει να τακτοποιήσεις τις οφειλές σου, γιατί ειδάλλως δε θα έχεις κανένα πραγµατικά 

όφελος από την υπόθεση αυτή. (ωφέλεια, οφειλή, όφελος) 

β) Είναι ένας άνθρωπος µε ακεραιότητα και επιβολή. (επιβολή, επιβουλή) 

γ) Ήταν άνθρωπος µε ευγενικά αισθήµατα. (αίσθηµα, συναίσθηµα) 

δ) Ένα σχολείο µπορεί να είναι πρότυπο ενώ ένα παιχνίδι πρωτότυπο. (πρωτότυπο, πρότυπο)  

(5 µονάδες) 

44..  ΝΝαα  ββρρεειιςς  τταα  ααννττώώννυυµµαα  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  λλέέξξεεωωνν::  
  

 επιλέγω  # απορρίπτω 

 επιδιώκω  # αποφεύγω 

 προσλαµβάνοµαι # απολύοµαι 

 σµίκρυνση  # µεγέθυνση 

 πλεονέκτηµα  # µειονέκτηµα 

 αναχώρηση  # άφιξη 

 προοδευτικός  # οπισθοδροµικός 

 υποχρεωτικός  # προαιρετικός 

 µεροληπτικός  # αµερόληπτος  

 αποστολέας  # παραλήπτης  

(5 µονάδες) 
 

 

γοητεύω, κινώ, θεραπεύω, τρέπω, λείπω, προλαµβάνω 



 
 

      
 
 
 
 

 

Β. Γραµµατική 
 
55..  ΝΝαα  γγρράάψψεειιςς  τταα  ππααρραακκάάττωω  ζζεεύύγγηη  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππττώώσσηη  ττοουυ  άάλλλλοουυ  ααρριιθθµµοούύ::  
  
 ο δηµοφιλής συγγραφέας οι δηµοφιλείς συγγραφείς 

 της ηρωικής εξέγερσης  των ηρωικών εξεγέρσεων 

 του ελώδους µέρους  των ελωδών µερών 

 των µυστηριωδών κατοίκων του µυστηριώδους κατοίκου 

 το βραχύ φωνήεν   τα βραχέα φωνήεντα 

  
 (5 µονάδες) 
 

66..    ΝΝαα  γγρράάψψεειιςς  ττοο  έένναα  ααππόό  τταα  δδύύοο  οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττηη  γγεεννιικκήή  ώώσσττεε  νναα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς  
οοννοοµµααττιικκάά  σσύύννοολλαα::  

  
 τα όρη, η κατάκτηση  η κατάκτηση των ορέων 

 η ησυχία, το βράδυ   η ησυχία του βραδιού 

 το στάχυ, το χρώµα   το χρώµα του σταχυού 

 το καθεστώς, η αποδοχή  η αποδοχή του καθεστώτος 

 το δόρυ, η φορά   η φορά του δόρατος 

(5 µονάδες) 
 

  

77..  αα))  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  ιι  ((ιι,,  ηη,,  εειι,,  υυ,,  οοιι))  σστταα  ππααρραακκάάττωω  εεππίίθθεετταα::  

 περίφηµος 
 ακίνδυνος 
 λίθινος 
 απόφοιτος 
 βόρειος 

 εύθυµος 
 φωτεινός 
 κατοικήσιµος 
 αντικρινός 
 όµοιος 

(5 µονάδες) 
 

ββ))  ΣΣττιιςς  ππααρραακκάάττωω  λλέέξξεειιςς  νναα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττοο  γγρράάµµµµαα  ήή  τταα  γγρράάµµµµαατταα  πποουυ  λλεείίπποουυνν:: 
 αθροίζω 
 αναβλύζω 
 πιεστήριο 
 ισόγειο 
 καταγγέλλω 

 κλίνω (το κεφάλι) 
 προτείνω 
 αποπαίρνω 
 προεδρεύω 
 µονοιάζω 

 
   (5 µονάδες) 

 



 
 

      
 
 
 
 

 

 
88..  ΚΚύύκκλλωωσσεε  ττοονν  σσωωσσττάά  γγρρααµµµµέέννοο  ττύύπποο  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ρρηηµµάάττωωνν  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  

σσττηηνν  ππρροοσστταακκττιικκήή::  
 υπολογήστε / υπολογίστε 

 
 σταθήτε / σταθείτε 

 
 αφήστε / αφείστε 

 
 σβήστε / σβύστε 

 
 δακρίστε / δακρύστε 

(5 µονάδες) 
 
 

99..  ΝΝαα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς    µµοοννοολλεεκκττιικκάά      τταα  ππααρρααθθεεττιικκάά  ((ττοουυςς  ββααθθµµοούύςς))  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  
εεππιιθθέέττωωνν  --  εεππιιρρρρηηµµάάττωωνν::  
  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

ο ακριβής ο ακριβέστερος ο ακριβέστατος 

του καλού του καλύτερου του άριστου 

άνω (επίρ.) ανώτερα ανώτατα 

η απλή η απλούστερη η απλούστατη 

ο θνητός — — 

των λίγων των λιγότερων των ελάχιστων 
 

(10 µονάδες) 
  

1100..  ΝΝαα  γγρράάψψεειιςς  τταα  ππααρραακκάάττωω  ρρήήµµαατταα  σσττοονν  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ,,  σσττοονν  ΑΑΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟ  κκααθθώώςς  κκααιι  

σσττηη    ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ::  

 Παρατατικός Αόριστος Μετοχή 

µεθώ µεθούσα µέθυσα µεθυσµένος 

υφαίνω ύφαινα ύφανα υφασµένος 

γίνοµαι γινόµουν έγινα γινωµένος 

τρώγω έτρωγα έφαγα φαγωµένος 

βλέπω έβλεπα είδα ιδωµένος 

 



 
 

      
 
 
 
 

 

 
συµβάλλω συνέβαλλα συνέβαλα συµβεβληµένος/συµβληµένος

πίνω έπινα ήπια πιωµένος 

πραγµατοποιώ πραγµατοποιούσα πραγµατοποίησα πραγµατοποιηµένος 

επαινώ επαινούσα επαίνεσα παινεµένος 

τρέφω έτρεφα έθρεψα θρεµµένος 

 (10 µονάδες) 
 
 
 
Γ. Συντακτικό 
  

1111..  ΝΝαα  χχααρραακκττηηρρίίσσεειιςς  σσυυνντταακκττιικκάά  ττιιςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  υυπποογγρρααµµµµίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  
ππρροοττάάσσεειιςς::  
  
 Αµφιβάλλω αν πήρε είδηση το γεγονός. 

αν πήρε είδηση το γεγονός: είναι αντικείµενο στο ρήµα αµφιβάλλω 
  

 Θα του αφήσω µήνυµα στον τηλεφωνητή. 

του: είναι έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα αφήσω 

µήνυµα: είναι άµεσο αντικείµενο στο ρήµα αφήσω 
  

 Αργότερα τον προσέλαβαν κλητήρα στο δηµόσιο. 

τον: είναι αντικείµενο στο ρήµα προσέλαβαν 

κλητήρα: είναι κατηγορούµενο στο αντικείµενο 
  

 Μίλησε στα παιδιά γλυκά και ήρεµα. 

στα παιδιά: είναι αντικείµενο στο ρήµα µίλησε 
  

 ∆εν επιτρέπεται από τον διευθυντή να κυκλοφορείτε στους διαδρόµους. 

να κυκλοφορείτε στους διαδρόµους: είναι υποκείµενο 

στο απρόσωπο ρήµα δεν επιτρέπεται 

 
(10 µονάδες)  



 
 

      
 
 
 
 

 

 
1122..  ΝΝαα  µµεεττααττρρέέψψεειιςς  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεεωωνν  ααππόό  εεννεερργγηηττιικκήή  σσεε  
ππααθθηηττιικκήή  κκααιι  ααννττίίσσττρροοφφαα::  
 

α) Ο γιατρός µού έδωσε εξιτήριο από το νοσοκοµείο. 
 

Μου δόθηκε από το γιατρό εξιτήριο από το νοσοκοµείο. 

 
β) Ο Γιώργος δεν αντιλήφθηκε αµέσως τον κίνδυνο. 

 

Ο κίνδυνος δεν έγινε αντιληπτός αµέσως από τον Γιώργο. 

 
γ) Ήταν ηθοποιός γνωστός στο ευρύ κοινό. 

 

Το ευρύ κοινό γνώριζε τον ηθοποιό. 

 
 

δ) Η αστυνοµία απαγόρευσε την είσοδο στους οπαδούς της οµάδας. 
 

Η είσοδος απαγορεύτηκε στους οπαδούς της οµάδας από την αστυνοµία. 

   
ε) Του προκάλεσε µεγάλη ζηµιά η καθυστέρηση. 

 

Προκλήθηκε σ’ αυτόν µεγάλη ζηµιά από την καθυστέρηση. 

             
(10 µονάδες) 
    

  
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 

      
 
 
 
 

 

 
Ε.  Παραγωγή λόγου: 
  
Γράψε ένα κείµενο (20 σειρές), όπου θα διηγείσαι µια φανταστική περιπέτεια που σου συνέβη 

στη διάρκεια ενός ταξιδιού σου. (Πότε και πού συνέβη – Εξέλιξη της ιστορίας – Σκέψεις και 

συναισθήµατα) 
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...........................................................................................................................................................  
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........................................................................................................................................................... 

           (20 µονάδες) 

    



 
 

      
 
 
 
 

 



 
 

      
 
 
 
 

 

 
 


