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ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΓΤΜΝΑΙΑ 

 Δ          Ι             

Λύσ ις Ν   λλη ικής Γλώσσ ς 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΔΒΗ ΓΡΙΜΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

01. Γ: Εθεί ήηαλ ν λαόο ηνπ Απόιιωλα, εθεί γίλνληαλ ηα «Πύζηα», πνπ 

εμειίρζεθαλ ηόζν, ώζηε κόλνλ νη Οιπκπηαθνί αγώλεο είραλ κεγαιύηεξε αίγιε. 

02. Α: ην πνιππόζεην πνηό ελόο επίδνμνπ πνηεηή. 

03. Β: θάηη πνπ επηζπκνύλ πνιύ, ζην θείκελν κε ηελ έλλνηα ηνπ ειθπζηηθνύ από 

πνιινύο (πεξηδήηεηνπ). 

04. Α: αίγιε = δόμα, αθηηλνβνιία . 

05. Α: ακθίζεκνο -ε -ν : πνπ επηδέρεηαη δύν δηαθνξεηηθέο εξκελείεο· [ιόγ. 

ακθη- + -ζεκνο]. 

06. Β: Μεηαθνξά: είλαη ην ζρήκα ιόγνπ, ζην νπνίν ε ζεκαζία κηαο ιέμεο 

επεθηείλεηαη αλαινγηθά θαη ζε άιιεο ζπγγεληθέο ιέμεηο, πνπ έρνπλ θάπνηα 

κηθξή ή κεγάιε νκνηόηεηα κ' απηήλ. 

07. Γ: γλώζε γξακκαηηθήο – παξαζεηηθώλ (νκαιώλ). 

08. Γ: ρηίδνκαη  ρηίζηεθα (αόξηζηνο)  ρηίζηεθαλ (γ’ πιεζπληηθό). 

09.  Γ: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή απνηειεζκαηηθή  πξόηαζε κε ην ώσ   πνπ 

δειώλεη απνηέιεζκα. 

10. Γ : θαηεγνξνύκελν από ην ζπλδεηηθό ξήκα ήηαλ.  

11.  Β: ήηαλ αθηεξωκέλν ζηε ζεόηεηα Αθαία. 

12.  Β: πεγή [Διέλε Παπαζηαύξνπ, πιεξνθνξηαθόο θόκβνο ΟΓΤΔΑ, 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ http://odysseus.culture.gr/ 

(απόζπαζκα)] 

13. Α: ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζην 570-560 π.Χ. (Ο ζηόρν ηεο εξώηεζεο δελ είλαη 

μεθάζαξνο θαζώο παξαπέκπεη ζε εμέηαζε ηζηνξίαο παξά ζε εμέηαζε 

Νενειιεληθήο Γιώζζαο). 
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14. Γ: Η αζελαϊθή επηβνιή ζηελ Αίγηλα από ηα κέζα ηνπ 5νπ αη. π.Χ. είρε θαη εδώ 

ηνλ αληίθηππό ηεο. Βαζκηαία ην ηεξό παξήθκαζε θαη κόλν ιίγεο εξγαζίεο 

επηζθεπώλ ζεκεηώζεθαλ ηνλ 4ν αη. π.Χ. 

15. Α: ελώ ην αλαηνιηθό κε ηε κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα ηωλ κνξθώλ θαη ηελ 

απνπζία ζρεκαηνπνίεζεο παξαπέκπεη ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αη. π.Χ. 

16. Β: Ο λαόο δεζπόδεη ζηελ θνξπθή πεπθόθπηνπ ιόθνπ : θπξηαξρεί κε ηελ 

έλλνηα ηνπ δηαθξίλεηαη. 

17. Α:  απνηειεί ηελ πξώηε θάζε κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ # κεηαγελέζηεξε 

θάζε (επόκελε). 

18. Γ: απνδίδω, απεηθνλίδω, ζπκβνιίδω αθεξεκέλεο έλλνηεο ή ζρέζεηο κε ηξόπν 

πνπ ηηο θάλω αληηιεπηέο, αηζζεηέο. 

19. Γ: κε ηελ έλλνηα ηνπ ζηγά – ζηγά , βήκα – βήκα. 

20. Β: βξίζθνληαη θαη ηα δύν ξήκαηα ζε ελεζηώηα 

(βιέπε ελεζηωηηθό ζέκα  παξαθκάδ-ω, ζεκεηώλ-νληαη)  

21. Γ: δελ πξνζδηνξίδεη νπζηαζηηθό  δειώλεη ηξόπν. 

22. Γ: δειώλεη αηηία (από ηη;)  εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο  

23. Γ: Παξνύζα (Καηεγνξνύκελν Τπνθεηκέλνπ) θαη ζηηο δύν εθζηξαηείεο είλαη 

(Ρήκα) ε Αζελά (Τπνθείκελν). Σν ξήκα είλαη αλήθεη ζηα ζπλδεηηθά 

ξήκαηα.  

24. Β: ε ιέμε «ηελ» ζηηο ππόινηπεο ιέμεηο είλαη άξζξν (νξηζηηθό) – εδώ 

αληηθείκελν.  

25.  Γ: Καλόλεο ζπιιαβηζκνύ: πα-ξήθ-κα-ζε. 

 

αο εύρνκαη θαιά απνηειέζκαηα! 


