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ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

Στην προηγούμενη ηλεκτρονική μας συνάντηση μελετήσαμε τα επίθετα στη 

σελίδα 86. Αφού τα μελετήσετε αρκετά πάμε για επανάληψη της ενότητας!  

Τα καταφέραμε..εξ αποστάσεως! 

 

 

1) Υπογράμμισε τα απρόσωπα ρήματα, τις απρόσωπες εκφράσεις  

         των προτάσεων και κύκλωσε τα υποκείμενά τους. 

 

α) Μας κάνει καλό να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία.  

β) Είναι αλήθεια ότι ξεχάστηκα. 

γ) Φαίνεται πως θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι. 

δ)Καλό  είναι  να γυμνάζεσαι και να περπατάς καθημερινά. 

ε) Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. 

Στ) Ενδέχεται να μην πάω στη δουλειά αύριο 

 

 
2) Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων ( –είτε, - είται, -ήστε, ή   –είστε). 

α) Απαιτ...... μεγάλη προσοχή όταν οδηγ……… αυτοκίνητο. 

β) Προσπαθ...... να μην μετακιν……. άκοπα όταν έχει πολλή ζέστη. 

γ) Φανταστ...... πως ένα ζωάκι σας διηγ………. την ιστορία του. 

δ) Τοποθετ...... τα πράγματα στη θέση τους και μετά ξεκουραστ...... . 

ε) Να εξασκ...... όσο περισσότερο μπορ...... . 

στ) Διατηρ...... τις παραλίες καθαρές και σεβαστ… τη φύση. 

Ζ) Τα μάτια του παππού λάμπουν όταν αφηγ….. ιστορίες από την παιδική του ηλικία. 

Η) Αν χρειαστε…. κάτι, ζητ…. το. 
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3) Γράψτε το σχήμα λόγου που υπάρχει σε κάθε φράση (Κυριολεξία, Μεταφορά, 

Παρομοίωση): 

 

Το παιχνίδι κόπηκε στη μέση από την ξαφνική βροχή. 

Έδειχνε χλωμός σαν το φεγγάρι. 

Το καρπούζι κόπηκε στη μέση, όταν έπεσε στο πάτωμα. 

Καθημερινά παλεύουμε για να τα φέρουμε βόλτα. 

Έκοψε το χέρι του με το μαχαίρι του ψωμιού. 

Έφυγε γρήγορα σαν αστραπή. 

Του κόπηκε η ανάσα βλέποντας το τροχαίο μπροστά του.  

Η πέτρα αυτή είναι ασήκωτη.  

Ο πόνος του είναι ασήκωτος, γιατί του έκλεψαν το ποδήλατο. 

Ο Νίκος βούτηξε για λίγο μες στην πισίνα. 

Τους θέρισε η πείνα και η δυστυχία. 

 

4) Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τα επίθετα των παρενθέσεων στο σωστό 

γένος, πτώση και αριθμό. 

 
⁕ Έχω τόσες δουλειές που δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με τα ………………ζητήματα. (τρέχων, 

-ουσα, -ον) 

⁕ Όλοι οι μαθητές ήταν ……………………, αλλά οι μαθήτριες ήταν………….. (παρών, -ουσα, -ον) / 

(απών, -ουσα, -ον) 

⁕ Το …………..των μαθητών ήταν ……………..για το μάθημα. (ενδιαφέρων, -ουσα, -ον) / 

(ενεργός, -ο) 

⁕ Οι ………………..να συμπληρώσουν τις αιτήσεις. (δικαιούχος, -ο) 

⁕ Ο διευθυντής ενημέρωσε τους …………………για τη βράβευση των……………. (διδάσκων, -ουσα, -ον) 

/ (αριστούχος, -ο) 

⁕ Η ……………….συμπλήρωσε και υπέγραψε τη δήλωση. (δηλών, -ουσα,-ον) 

⁕ Το κόστος του αυτοκινήτου ήταν ………………………….. (συμφέρων, -ουσα, -ον) 

⁕ Στην επίσκεψη στο μουσείο η συμπεριφορά σας να είναι η…………………(πρέπων, -ουσα, -ον) 

⁕ Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε ένα ………………….έργο.(ενδιαφέρων, -ουσα, -ον) 

⁕ Οι …………………ομάδες όλων των αθλημάτων γιορτάζουν τη νίκη τους. (κυπελλούχος, -ο) 

⁕ Το θέμα είναι ……….και αφορά τους ………….. (επείγων, -ουσα, -ον) / (επιτυχών, -ουσα, ον) 

⁕ Οι ………………….προτάσεις δεν έχουν νόημα μόνες τους. (δευτερεύων, -ουσα, -ον) 

⁕ Η …………….σύζυγός του είναι ………….του Πολυτεχνείου. (μέλλων, -ουσα, -ον) / (αριστούχος, -ο) 

⁕ Να κλίνεις τον ………………………………Συνοπτικό. (μέλλων, -ουσα, -ον) 

⁕ Η τιμή του σπιτιού ήταν εξαιρετικά ………………………... (συμφέρων,-ουσα, -ον) 

⁕ Η Μαρί Κιουρί υπήρξε …………….στην έρευνα για την ατομική ενέργεια. (πρωτοπόρος, ο) 
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⁕ Το θέμα αυτό θεωρήθηκε …………………στη συνεδρίαση. (πρωτεύων,-ουσα, -ον) 

⁕ Η …………………….του νομού Αττικής είναι η Αθήνα. (πρωτεύων, -ουσα,-ον) 

⁕ Η ……………..συμμετοχή τους στις δραστηριότητες είναι απαραίτητη. (ενεργός, -ο) 

⁕ Η βράβευση των ………………..έγινε με μεγάλη επισημότητα. (επιτυχών, -ουσα, -ον) 

⁕ Δεν ξέρω τι να κάνω στην …………………κατάσταση. (παρών, -ουσα,-ον) 

⁕ Η  Νάντια και ο  Γιάννης   είναι ______________(πτυχιούχος) φοιτητές του Πανεπιστημίου. Και τα δυο 

αδέρφια είναι _________________(ενεργός) μέλη της φιλοζωικής  εταιρείας 

και____________________(επιτυχών)  στον διαγωνισμό παραμυθιού, που οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η 

δημοτική βιβλιοθήκη. 

 

 

- Ηλεκτρονική εξάσκηση
          https://atheo.gr/yliko/gle/11.q/index.html 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Λύνω στο τετράδιό μου: 

 

1) Η αίθουσα ενός κινηματογράφου έχει θέσεις 

για 420 άτομα. Οι θεατές που 

παρακολούθησαν μια ταινία, που προβλήθηκε 

στην αίθουσα κάλυψαν το 85% των θέσεων.  

Α)Πόσα άτομα είδαν την ταινία;  

Β) Πόσες θέσεις έμειναν κενές; 

 

 
 

2) Η Έλενα αγόρασε ένα παλτό αξίας 76 € με 

έκπτωση 40%. Πόσα χρήματα έδωσε για να 

αγοράσει το παλτό; 

 

 

3) Σε ένα σακουλάκι με καραμέλες που ζυγίζουν 

300 γραμμάρια αναγράφεται ότι περιέχει 25 % 

ζάχαρη. Πόσα γραμμάρια ζάχαρη περιέχουν οι 

καραμέλες που υπάρχουν στο σακουλάκι; 
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