
 
 

      
 
 
 
 

 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Α. Λεξιλογικά  
 
11..  ΝΝαα  ββρρεειιςς  ααννττίίθθεεττεεςς  ππρροοςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  λλέέξξεειιςς,,  πποουυ  νναα  ααρρχχίίζζοουυνν  µµεε  ττοο  
σσττεερρηηττιικκόό  αα--  ήή  αανν--  ήή  δδυυσσ--,,  εεννώώ  ηη  ρρίίζζαα  ττοουυςς  µµέέννεειι  ηη  ίίδδιιαα::  
  
αρµόδιος  αναρµόδιος 
αιµατηρός  αναίµακτος 
σταθερός  ασταθής 
εύχρηστος  δύσχρηστος 
ευµενής  δυσµενής 
εύθυµος  δύσθυµος 
υπεύθυνος  ανεύθυνος 
ευχάριστος  δυσάρεστος 
γόνιµος  άγονος 
έγκυρος  άκυρος 

 
(2,5 µονάδες) 

 
               
22..    ΧΧρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  τταα  ααχχώώρριισστταα  µµόόρριιαα  ((ααρρχχιι--,,  ααεειι--,,  δδυυσσ--,,  εεννδδοο--,,  εεφφ--,,  οοµµοο--,,  
ττηηλλεε--,,  σσυυλλ--,,  υυπποο--))  νναα  ααπποοδδώώσσεειιςς  µµεε  σσύύννθθεεττεεςς  λλέέξξεειιςς  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  εεκκφφρράάσσεειιςς::    
  
ΠΠώώςς  λλέέγγεεττααιι::  
αυτός που είναι πάνω στον ίππο:    έφιππος 
το µέσα µέρος µιας χώρας:     ενδοχώρα 
η συσκευή µε την οποία µιλούµε µακριά:   τηλέφωνο 
αυτός που πιστεύει δύσκολα:     δύσπιστος 
αυτός που κινείται αδιάκοπα:    αεικίνητος 
αυτός που έχει την ίδια θρησκεία:    οµόθρησκος 
πηγαίνω προς τα πίσω:     υποχωρώ 
ο πρώτος εργάτης:      αρχιεργάτης 
η πρώτη του µήνα:      αρχιµηνιά 
λυπούµαι µαζί µε κάποιον άλλο:    συλλυπούµαι 

(2,5 µονάδες) 

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



 
 

      
 
 
 
 

 

 
 
33..  ΑΑππόό  ττιιςς  ττέέσσσσεερριιςς  λλέέξξεειιςς  ττηηςς  ββ΄́  σσττήήλληηςς  οοιι  δδύύοο  εείίννααιι  σσυυννώώννυυµµεεςς  µµεε  ττηη  λλέέξξηη  ττηηςς  αα΄́  

σσττήήλληηςς..  ΝΝαα  ττιιςς  ββρρεειιςς  κκααιι  νναα  ττιιςς  υυπποογγρρααµµµµίίσσεειιςς..  

ΑΑ΄́  σσττήήλληη  ΒΒ΄́  σσττήήλληη  

 
άψογος ατίθασος, τέλειος, οριστικός, άµεµπτος 

 
απαλλαγή ισοτιµία, αποδέσµευση, προέλευση, απελευθέρωση 

 
ανάλογος βολικός, σχετικός, άστατος, όµοιος 

 
υποκινώ υποθάλπω, µετακοµίζω, λύνω, υποδαυλίζω 

 
νωπός πρόσφατος, µηδαµινός, αόριστος, φρέσκος 

(2,5 µονάδες) 

 

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

 καθυστερώ   κατά + υστερώ 

 ανθελληνικός   αντί + ελληνικός 

 εφαρµόζω   επί + αρµόζω 

 συµβουλή   συν + βουλή 

 έµπιστος   εν + πιστός  

(2,5 µονάδες) 
 

 

 

Β. Γραµµατική 
 
55..  ΝΝαα  γγρράάψψεειιςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππττώώσσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυννττιικκοούύ  ααρριιθθµµοούύ::  
  
 ο βαθύς γκρεµός  οι βαθιοί γκρεµοί 

 το βραχύ φωνήεν  τα βραχέα φωνήεντα 

 το γενναίο δεκανέα τους γενναίους δεκανείς 

 ο διεθνής αγώνας  οι διεθνείς αγώνες 

 το ελαφρύ ρούχο  τα ελαφριά ρούχα 

  
 (10 µονάδες) 



 
 

      
 
 
 
 

 

 

66..  ΝΝαα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς  µµοοννοολλεεκκττιικκάά  τταα  ππααρρααθθεεττιικκάά  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  εεππιιθθέέττωωνν    
εεππιιρρρρηηµµάάττωωνν::  
  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

τους δυνατούς δυνατότερους δυνατότατους 

την ευσεβή ευσεβέστερη ευσεβέστατη 

καλά  (επίρ.) καλύτερα άριστα 

θαλασσινός — — 

του απλού απλούστερου απλούστατου 
  

 (5 µονάδες) 
 
    

77..  αα))    ΝΝαα  υυπποογγρρααµµµµίίσσεειιςς  σσεε  κκάάθθεε  σσεειιρράά  ττοο  ππααρρααθθεεττιικκόό  κκααιι  νναα  ττοο  χχααρραακκττηηρρίίσσεειιςς  
((εεππίίθθεεττοο  ήή  εεππίίρρρρηηµµαα))::  
  
 Τα ρούχα είναι πολύ ακριβά     επίθετο 
 ∆ιαβάζω ελάχιστα       επίρρηµα 
 Τα βαθύτερα νερά βρίσκονται στον Ειρηνικό   επίθετο 
 Ζούµε πιο ευτυχισµένα στην κατασκήνωση παρά στην πόλη επίρρηµα 
 Είναι ο πιο ζηλιάρης άνθρωπος που γνώρισα ποτέ   επίθετο 

 
(5 µονάδες) 

 
ββ))    ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  µµεε  πποοιιαα,,  ππιιαα,,  πποοιιοο,,  ήή  ππιιοο::  
  

 Ποια µάνα δεν αγαπάει τα παιδιά της;      
 ∆εν µπορώ πια να περιµένω 
 Ποιο είναι το πιο µεγάλο προσόν του µαθητή; 
 ∆ε θέλω να µείνω πιο πολύ 

(5 µονάδες) 
 

γγ))    ΝΝαα  ββάάλλεειιςς  κκόόµµµµαα  σσεε  όόπποοιιοο  όόττιι  ππρρέέππεειι::  
  

 Ζήτησέ µου ό,τι θέλεις      
 Ξέρει ότι αυτό είναι σωστό, αλλά κάνει ό,τι του κατέβει 
 Είπε ότι θα φέρει ό,τι του ζητήσουµε 

 
(5 µονάδες) 

 



 
 

      
 
 
 
 

 

 
88..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  µµεε  ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  ττύύπποο  ττοουυ  
ρρήήµµααττοοςς  πποουυ  δδίίννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρρέέννθθεεσσηη..  ΝΝαα  ππρροοσσέέξξεειιςς  πποολλύύ  ττηηνν  οορρθθοογγρρααφφίίαα..  

 Ο Νίκος υπερβάλλει πάντα, όταν µιλάει. (υπερβάλλω)    

 Πρέπει να καταβάλλεις συνεχείς προσπάθειες, για να πετύχεις το στόχο σου. (καταβάλλω) 

 Η τηλεόραση έχει συµβάλει κατά πολύ στην πνευµατική στασιµότητα του λαού. (συµβάλλω) 

 Εισέβαλε στη ζωή του ξαφνικά και δεν µπορεί από τότε να την αποχωριστεί. (εισβάλλω – 
αόριστος) 

 Πότε πια θα αποβάλεις αυτές τις συντηρητικές απόψεις; (αποβάλλω) 

 Πρόβαλε επιτέλους το ανάστηµά σου και δείξε ότι έχεις πυγµή! (προβάλλω) 

 Τον περιέβαλλε για χρόνια µε τόση αγάπη και η ανταπόδοση ήταν µόνο αχαριστία. 
(περιβάλλω – παρατατικός) 

 Αναβάλλοντας συνεχώς να αντιµετωπίσεις την αλήθεια, θα ζεις µια ψευδαίσθηση. (αναβάλλω 
– µετοχή) 

 Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. (υποβάλλω) 

 Θα τον διαβάλλεις για πολύ ακόµα; (διαβάλλω) 

(10 µονάδες) 

99..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  µµεε  ττοο  σσωωσσττόό  ττύύπποο  ττηηςς  εεννεερργγηηττιικκήήςς  
µµεεττοοχχήήςς  κκααιι  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ππααθθηηττιικκοούύ  ΠΠααρραακκεειιµµέέννοουυ::  

 Το σπίτι αυτό είναι φρεσκοβαµµένο. (φρέσκο – βάφοµαι)    

 Αυτός είναι σεσηµασµένος κακοποιός. (σηµαίνοµαι) 

 Συνέχιζε να πίνει αδιαφορώντας για τις συνέπειες. (αδιαφορώ) 

 Αυτοί οι άνθρωποι είναι διεφθαρµένοι. (διαφθείροµαι) 

 Ένιωθε συντριµµένος µετά το θάνατο της συζύγου του. (συντρίβοµαι) 

 Αυτές οι επιπόλαιες κρίσεις είναι εσφαλµένες. (σφάλλω) 

 Μου µιλούσε έχοντας την προσοχή του στραµµένη (στρέφοµαι) αλλού. 

 Αυτά τα χωράφια είναι σπαρµένα µε σιτάρι. (σπέρνοµαι) 

 Έχει εκλεπτυσµένους τρόπους. (εκλεπτύνοµαι) 

 Κλίνοντας το ρήµα θα βρεις το σωστό πρόσωπο. (κλίνω) 

(10 µονάδες) 



 
 

      
 
 
 
 

 

 
Γ. Συντακτικό 
 
1100..  ΝΝαα  χχααρραακκττηηρρίίσσεειιςς  σσυυνντταακκττιικκάά  ττοουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  υυπποογγρρααµµµµίίζζοοννττααιι  σσττοο  
ππααρραακκάάττωω  κκεείίµµεεννοο::  
  

Ο καθηγητής Σωκράτης Αϊβαλιώτης, ο πατέρας της, έστειλε ένα τηλεγράφηµα στον αδερφό 
του: "Με θλίψιν αναγγέλλω γέννησιν τρίτης θυγατρός". Ήθελε αγόρι. Το 'θελε απελπισµένα. Ένα 
αγόρι που θα 'στεκε στο πόδι του και θα συνέχιζε τη δουλειά του. Να µη σβηστεί το όνοµα, να το 
κληρονοµήσουν, δαυλό αναµµένο, τα εγγόνια του. 

Η µητέρα της, όµως, η Έµµα, δεν πολυνοιαζόταν για κάτι τέτοια. Έσφιγγε το φασκιωµένο 
µωρό στην αγκαλιά της και του τραγουδούσε σιγανά κάποιο τραγούδι. Κι έτσι, όπως ήταν 
ξαπλωµένη µέσα στα κάτασπρα σεντόνια, έµοιαζε µε όµορφη Παναγιά. 

Ζωρζ Σαρή 
"Όταν ο ήλιος . . . " 
 

 ο πατέρας της: είναι παράθεση στο υποκείµενο (ο καθηγητής Σωκράτης Αϊβαλιώτης) 

 
 τηλεγράφηµα: είναι άµεσο αντικείµενο στο ρήµα «έστειλε» 

 
 στον αδερφό: είναι έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα «έστειλε» 

 
 το όνοµα: είναι υποκείµενο στο ρήµα «να µη σβηστεί» 

 
 τα εγγόνια: είναι υποκείµενο στο ρήµα «να κληρονοµήσουν» 

 
 η Έµµα: είναι επεξήγηση στο υποκείµενο (η µητέρα) 

 
 κάτι: είναι επιθετικός προσδιορισµός στο «τέτοια» 

 
 το φασκιωµένο: είναι επιθετικός προσδιορισµός στο αντικείµενο (το µωρό) 

 
 τραγούδι: είναι σύστοιχο / άµεσο αντικείµενο στο ρήµα «τραγουδούσε» 

 
 µε Παναγιά: είναι κατηγορούµενο στο υποκείµενο 

 
 

(10 µονάδες)  



 
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 
1111..  ΝΝαα  µµεεττααττρρέέψψεειιςς  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεεωωνν  ααππόό  εεννεερργγηηττιικκήή  σσεε  
ππααθθηηττιικκήή  κκααιι  ααννττίίσσττρροοφφαα::  
  

α) Ο πρόεδρος της Επιχείρησης δέχθηκε το αίτηµα των εργαζοµένων. 
Το αίτηµα των εργαζοµένων έγινε δεκτό από τον πρόεδρο της Επιχείρησης. 

 

 
β) Όλοι γνωρίζουν τις συνέπειες του πολέµου. 

Οι συνέπειες του πολέµου είναι γνωστές σε όλους. 

 

 
γ) Ο διευθυντής δεν έδωσε στους µαθητές άδεια να φύγουν νωρίτερα. 

∆ε δόθηκε άδεια από το διευθυντή στους µαθητές να φύγουν νωρίτερα. 

 

 
δ) Είχε εκλεγεί πρόεδρος της επιτροπής. 

Τον είχαν εκλέξει πρόεδρο της επιτροπής. 

 

   
ε) Της είχε υποδειχθεί από τη φίλη της πώς να λύσει την άσκηση. 

Η φίλη της της είχε υποδείξει πώς να λύσει την άσκηση. 

 

 
(10 µονάδες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
 

      
 
 
 
 

 

 
Ε.  Παραγωγή λόγου: «Γράµµα στους ισχυρούς της γης» 
 
Σε µια επιστολή (15 – 20 σειρές) που απευθύνεις στους ισχυρούς της γης: 

 Να αναφέρεις δύο από τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη σου, προβλήµατα που απασχολούν 
τον πλανήτη. 

 Να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου για την αδιαφορία τους. 
 Να προτείνεις τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων 

 

Αγαπητοί κύριοι, 

Παρακαλώ να διαβάσετε αυτό το γράµµα µου, που απηχεί τη φωνή εκατοµµυρίων παιδιών σε 

όλο τον κόσµο. ……………………………………………………………………………………..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           (20 µονάδες) 



 
 

      
 
 
 
 

 

    


