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Κανόνας 1: ΕΓΚΛΙΣΗ ΤΌΝΌΥ 

Όταν μια λέξη συνοδεύεται από έναν ή και δύο αδύνατους τύπους αντωνυμιών, ανα-
πτύσσεται και ένας δεύτερος τόνος, ο οποίος σε άλλες περιπτώσεις συναντάται στην ίδια 
τη λέξη και σε άλλες στον έναν από τους δύο αδύνατους τύπους. 
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται έγκλιση τόνου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	 ο	δάσκαλός	μου,	διώχνοντάς	τα

Όταν έχουμε παροξύτονη προστακτική και ακολουθούν δύο εγκλιτικά, ο τό-
νος σημειώνεται στο πρώτο εγκλιτικό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	 δώσε	μού	το

ΆΣΚΗΣΗ 1

■ Tόνισε σωστά τις ακόλουθες φράσεις:

α.	 το	αυτοκινητο	μου	 δ.	 γραψτε	μου	το

β.	 θυμισε	το	μου	 ε.	 υποχρεωνοντας	τα

γ.	 η	οικογενεια	σου	

Απάντηση
α.	 το αυτοκίνητό μου	 δ.	 γράψτε μού το
β.	 θύμισέ το μου	 ε.	 υποχρεώνοντάς τα
γ.	 η οικογένειά μου

Κανόνας 2: ΔΌΤΙΚΗ ΣΤΆ ΝΕΆ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Η δοτική πτώση που συναντάμε στην αρχαία ελληνική διατηρείται σήμερα σε τύπους της 
νέας ελληνικής (λέξεις και φράσεις).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	 βάσει	των	νέων	συνθηκών	(=σύμφωνα	με)
	 λόγω	κακοκαιρίας	(=εξαιτίας)
	 εν	πάση	περιπτώσει	(=σε	κάθε	περίπτωση)

ΆΣΚΗΣΗ 2

■ Υπογράμμισε στις ακόλουθες προτάσεις τους τύπους που βρίσκονται σε δοτική:

α.	 Έπιασαν	τον	ληστή	επ’	αυτοφώρω.

β.	 Λόγω	των	διαφορών	που	είχαν	δεν	ήρθε	στα	εγκαίνια	του	νέου	του	καταστήματος.
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γ.	 Η	κηδεία	του	μεγάλου	μουσικοσυνθέτη	έγινε	δημοσία	δαπάνη.

δ.	 Μπορείτε	να	αγοράσετε	στο	κατάστημά	μας	μόνο	τοις	μετρητοίς.

ε.	 Εν	συνεχεία	θα	αναφερθούμε	εκτενώς	στα	αίτια	της	πυρκαγιάς	στην	Πάρνηθα.

Απάντηση
α.	επ’ αυτοφώρω,	β.	Λόγω,	γ.	δημοσία δαπάνη,	δ.	τοις μετρητοίς,	ε.	Εν συνεχεία

Κανόνας 3: ΌΥΔΕΤΕΡΆ ΌΥΣΙΆΣΤΙΚΆ ΣΕ -ειο 

Τα περισσότερα παροξύτονα ουσιαστικά που παράγονται από τα ρήματα σε -εύω ή δη-
λώνουν τόπο, χώρο, δοχείο γράφονται με -είο.
Εξαιρούνται τα παρακάτω:
α)  σε -ιο: βιβλίο, δελτίο, ψηφίο, βυτίο, θηρίο, λοφίο, πεδίο, κρανίο, πτυχίο, δισκίο, θρανίο, 

τοπίο, φορτίο.
β) σε -οιο: πλοίο
γ) σε-υο: κρύο

ΆΣΚΗΣΗ 3

■ Βάλε το σωστό «ι», «ει», «οι» ή «υ» στα παρακάτω κενά:

α.	 μνημ__ο	 στ.	 θραν__ο

β.	 πτυχ__ο		 ζ.	 ταμ__ο

γ.	 πλ__ο		 η.	 κρεοπωλ__ο

δ.	 ψυγ__ο		 θ.	 κρ__ο

ε.	 τοπ__ο	 ι.	 ιατρ__ο

Απάντηση
α.	μνημείο,	β.	πτυχίο,	γ.	πλοίο,	δ.	ψυγείο,	ε.	τοπίο,	στ.	θρανίο,	ζ.	ταμείο,	η.	κρεοπωλείο,	θ.	κρύο,	ι.	ια-
τρείο
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Κανόνας 4: ΌΡΙΣΜΕΝΆ ΡΗΜΆΤΆ ΣΕ -ώ 

πληρώ - διαβιώ - αξιώ - απαξιώ - βεβαιώ.
Τα συγκεκριμένα ρήματα ακολουθούν την κλίση των συνηρημένων ρημάτων σε -όω της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας κι έτσι γράφουμε: πληρώ- πληροίς- πληροί- πληρούμε- πλη-
ρούτε/πληροίτε- πληρούν
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	Ο	Γιώργος	πληροί	τις	προϋποθέσεις	(και	όχι	πληρεί)
Προσοχή! Από την αρχαία ελληνική διατηρούν την κατάληξή τους και τα ρήματα συνέβη 
(όχι συνέβει), ελήφθη (όχι ελήφθει).

ΆΣΚΗΣΗ 4

■ Υπογράμμισε τη σωστή ορθογραφία των ρημάτων:

α.	 Δεν	πληρείς/	πληροίς	τις	προϋποθέσεις,	για	να	αναλάβεις	αυτή	τη	θέση	εργασίας.	

β.	 Ο	πρωθυπουργός	μετέβη/	μετέβει	στη	σύνοδο	κορυφής	στη	Μαδρίτη.

γ.	 Το	ταξίδι	τους	με	το	ιστιοποϊκό	απέβει/	απέβη	μοιραίο.

δ.	 Μην	απαξιοίς/	απαξιείς	τους	συναδέρφους	σου	στη	δουλειά.

ε.	 Μόλις	είδα	ότι	το	μήνυμά	μου	παρελήφθη/παρελήφθει.

Απάντηση
α.	Δεν πληρείς/ πληροίς τις προϋποθέσεις, για να αναλάβεις αυτή τη θέση εργασίας.
β.	Ο πρωθυπουργός μετέβη/ μετέβει στη σύνοδο κορυφής στη Μαδρίτη.
γ.	 Το ταξίδι τους με το ιστιοποϊκό απέβει/ απέβη μοιραίο.
δ.	Μην απαξιοίς/ απαξιείς τους συναδέρφους σου στη δουλειά.
ε.	 Μόλις είδα ότι το μήνυμά μου παρελήφθη/ παρελήφθει.

Κανόνας 5: «που» / «πού» 

Η άκλιτη αναφορική αντωνυμία που δεν τονίζεται ενώ το ερωτηματικό επίρρημα πού 
τονίζεται πάντα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	Αναρωτήθηκα	πού	είχες	πάει.	(➝	ερωτηματικό)
	 Ο	κύριος	που	συνάντησες	χθες	είναι	ο	θείος	μου.	(➝	αναφορικό)
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ΆΣΚΗΣΗ 5

■ Βάλε το σωστό «που» ή «πού» στις ακόλουθες προτάσεις:

α.	 Χθες	τηλεφώνησα	στον	δάσκαλο	_____	είχα	πριν	2	χρόνια	στο	Δημοτικό.

β.	 _____	μένετε;

γ.	 Ο	προπονητές	τιμώρησε	τους	αθλητές	_____	άργησαν	να	έρθουν	στην	προπόνηση.

δ.	 Μετάνιωσα	για	όλα	τα	λάθη	_____	έκανα.

ε.	 Όλοι	έψαχναν	να	βρουν	_____	είχε	πάει.

Απάντηση
α.	που,	β.	πού,	γ.	που,	δ.	που,	ε.	πού

Κανόνας 6: ΆΚΛΙΤΌ «που» 

Συχνά επιλέγουμε την αντωνυμία ο οποίος-α-ο ή το επίρρημα όπου αντί του αναφορι-
κού που, για να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο όρος στον οποίο αναφερόμαστε.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	 Το	σχολείο	που(=όπου)	πηγαίνω	είναι	πολύ	κοντά	στο	πάρκο.
	 Οι	συμμαθητές	που	(=με	τους	οποίους)	κάνω	παρέα	είναι	αρκετοί.

ΆΣΚΗΣΗ 6

■ Αντικατάστησε το αναφορικού «που» με τον κατάλληλο τύπο της αναφορικής αντωνυμίας 

«ο οποίος» - «η οποία» - «το οποίο» ή με το επίρρημα «όπου»:

α.	 Ο	Νίκος	πήγε	ένα	περίπατο	στο	πάρκο	που	είναι	κοντά	στο	σπίτι	του.

β.	 Η	πόλη	που	γεννήθηκα	είναι	το	Ναύπλιο.

γ.	 Το	παντελόνι	που	αγόρασα	χθες	ήταν	πολύ	εντυπωσιακό.

δ.	 Ο	νέος	ποδοσφαιριστής	που	πήρε	η	Ρεάλ	Μαδρίτης	είναι	εξαιρετικός.

ε.	 Μπήκε	κρυφά	στο	χώρο	που	γινόταν	το	δημοτικό	συμβούλιο.

Απάντηση
α.	το οποίο,	β.	όπου/ στην οποία,	γ.	το οποίο,	δ.	τον οποίο,	ε.	όπου/ στον οποίο



ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ www.super-contest.com•  5  •

Κανόνας 7: ότι/ ό,τι

Η αναφορική αντωνυμία ό,τι με κόμμα μπορεί να αντικατασταθεί από το οτιδήποτε. Δια-
φοροποιείται από τον ειδικό σύνδεσμο ότι που γράφεται χωρίς κόμμα και μπορεί να 
αντικατασταθεί από το που ή το πως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	Πιστεύω	ότι	μπορείς	να	γράψεις	καλά	στα	Μαθηματικά.
	 Δε	μπορούμε	να	κάνουμε	πάντα	ό,τι	θέλουμε.

ΆΣΚΗΣΗ 7

■ Να επιλέξεις το «ότι» ή «ό,τι» που ταιριάζει καλύτερα στις ακόλουθες προτάσεις:

α.	 Νομίζω	_____	μου	λες	ψέμματα.

β.	Του	προσέφερα	_____	καλύτερο	είχα,	την	καρδιά	μου.

γ.	 Κάνε	_____	θέλεις	πιο	πολύ.

δ.	 _____	πούμε	εδώ	να	μην	το	πεις	πουθενά.

ε.	 Ακούστηκε	έντονα	_____	θα	έρθει	νέος	διευθυντής	στο	σχολείο	μας	την	επόμενη	χρονιά.

Απάντηση
α.	ότι,	β.	ό,τι,	γ.	ό,τι,	δ.	ό,τι,	ε.	ότι

Κανόνας 8: ΡΗΜΆΤΆ Ά΄ ΣΥΖΥΓΙΆΣ ΣΕ -λλω (1)

Τα ρήματα Α΄ συζυγίας σε -λλω γράφονται πάντα με δύο λλ.
Εξαίρεση αποτελούν τα ρήματα: θέλω, οφείλω, μέλει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	προβάλλω,	αναγγέλλω,	ποικίλλω	

ΆΣΚΗΣΗ 8

■ Να συμπλήρώσειες τα κενά με «λ» ή «λλ»:

α.	 προαναγγέ__ω	 ε.	 επιβά__ω

β.	 οφεί__ω			 στ.	 θέ__ω

γ.	 ανατέ__ω			 ζ.	 αναστέ__ω

δ.	 ποικί__ω				 η.	 υπερβά__ω
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Απάντηση
α.	 προαναγγέλλω	 ε.	 επιβάλλω
β.	οφείλω			 στ.	 θέλω
γ.	ανατέλλω	 ζ.	 αναστέλλω
δ.	ποικίλλω		 η.	 υπερβάλλω

Κανόνας 9: ΡΗΜΆΤΆ Ά΄ ΣΥΖΥΓΙΆΣ ΣΕ -λλω (2)

Τα ρήματα της Α΄ συζυγίας σε -λλω διατηρούν τα δύο -λλ σε όλους τους τύπους που 
δείχνουν διάρκεια ή επανάληψη της ενέργειας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	Η	ταινία	θα	προβάλλεται	για	δύο	εβδομάδες.
Όλοι οι άλλοι τύποι όπου η ενέργεια γίνεται μία φορά, χωρίς συνέχεια, γράφονται με 
ένα -λ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	Θα	προβάλουν	μόνο	για	σήμερα	την	ταινία	που	πήρε	το	φετινό	Όσκαρ	Καλύ-
τερης	Ταινίας	Κινουμένων	Σχεδίων.

ΆΣΚΗΣΗ 9

■ Να συμπληρώσεις τα κενά με «λ» ή «λλ»:

α.	 Ο	ήλιος	ανέτει__ε	στις	6:30.

β.	 Πρόβα__ε	πολλές	δικαιολογίες.

γ.	 Η	Δήμητρα	αναβά__ει	τον	καθαρισμό	του	σπιτιού	κάθε	μέρα.

δ.	 Η	αστυνομία	θα	επιβά__ει	υψηλά	πρόστιμα	στους	παραβάτες	του	ΚΟΚ.

ε.	 Ανήγγει__α	ότι	θα	κατέβω	υποψήφιος	δήμαρχος.

Απάντηση
α.	Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:30.
β.	 Πρόβαλε πολλές δικαιολογίες.
γ.	 Η Δήμητρα αναβάλλει τον καθαρισμό του σπιτιού κάθε μέρα.
δ.	Η αστυνομία θα επιβάλλει υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες του ΚΟΚ.
ε.	 Ανήγγειλα ότι θα κατέβω υποψήφιος δήμαρχος.
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Κανόνας 10: ΡΗΜΆΤΆ B΄ ΣΥΖΥΓΙΆΣ ΣΕ -λω

Τα ρήματα Β΄ συζυγίας σε -λω γράφονται πάντα με ένα -λ με εξαίρεση το ρήμα κολλώ 
και τα σύνθετά του.
Εξαίρεση αποτελεί το κολλώ και τα σύνθετά του.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	γελώ,	αμελώ,	καλώ,	συγκολλώ

ΆΣΚΗΣΗ 10

■ Να συμπληρώσεις τα κενά με «λ» ή «λλ»:

α.	 Αναπο__ώ	 δ.	 αφισοκο__ώ

β.	 ξεκο__ώ	 ε.	 προσκα__ώ

γ.	 παραμε__ώ

Απάντηση
α.	αναπολώ,	β.	ξεκολλώ,	γ.	παραμελώ,	δ.	αφισοκολλώ,	ε.	προσκαλώ

Κανόνας 11: καταρχήν ή καταρχάς;

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές ως προς τη σημασία τους επιρρηματικές εκφράσεις. 
Η φράση καταρχήν (ή κατ’ αρχήν) σημαίνει: κατά κανόνα, ως προς τη βασική αρχή, στα 
βασικά σημεία.
Η φράση καταρχάς σημαίνει: στην αρχή, πρώτο από όλα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	 Καταρχήν	είμαι	σύμφωνος	με	όσα	πρότεινες	θα	ήθελα	όμως	ορισμένες	διευ-
κρινίσεις.		Καταρχάς	θέλω	να	τονίζω	πόσο	χαίρομαι	που	βρίσκομαι	μαζί	σας.

ΆΣΚΗΣΗ 11

■ Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη επιρρηματική 

φράση «καταρχήν» ή «καταρχάς».

α.	 ______________	να	συστηθούμε.	Είμαι	ο	νέος	σας	καθηγητής	στα	Αρχαία	Ελληνικά.

β.	 ______________	νομίζω	πως	έχεις	δίκιο.

γ.	 ______________	θεώρησε	πως	ήταν	σωστό	όλο	αυτό,	όμως	μετά	άλλαξε	γνώμη.

δ.	 Μην	πετάγεσαι	______________	χωρίς	να	σου	δίνουν	το	λόγο.

ε.	 	______________	θέλω	να	σας	ξεκαθαρίσω	πως	δεν	θα	ανεχτώ	άσχημες	συμπεριφορές	μέσα	

στην	τάξη.
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Απάντηση
α.	καταρχάς,	β.	καταρχήν,	γ.	καταρχάς,	δ.	καταρχήν,	ε.	καταρχάς

Κανόνας 12: ΠΡΌΣΤΆΚΤΙΚΗ ΆΌΡΙΣΤΌΥ ΣΤΆ ΣΥΝΘΕΤΆ ΡΗΜΆΤΆ

Η Προστακτική έγκλιση στα σύνθετα ρήματα δε διατηρεί την αύξηση που αυτά έχουν 
στην Οριστική. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	 Παράγγειλε	τώρα,	γιατί	πεινάω.	(όχι	παρήγγειλε)
	 Αντίγραψε	το	τηλέφωνό	σου	στο	χαρτί.	(όχι	αντέγραψε)
	 Επίλεξε	όποιο	παγωτό	θέλεις.	(όχι	επέλεξε)
	 Υπόγραψε	εδώ	που	σου	δείχνω.	(όχι	υπέγραψε)
	 Ανάλαβε	εσύ	την	ευθύνη.	(όχι	ανέλαβε)

ΆΣΚΗΣΗ 12

■ Να υπογραμμίσεις τον σωστό τύπο της Προστακτικής Αορίστου στις παρακάτω προτάσεις:

α.	 Παρέβλεψε/	παράβλεψε	ό,τι	είδες

β.	 Διαλύστε/	διελύστε	τον	αντίπαλο	στρατό!

γ.	 Επέβαλε/	επίβαλε	την	πειθαρχία	εντός	της	σχολικής	αίθουσας!

δ.	 Γιάννη,	αντέγραψε/	αντίγραψε	τις	ασκήσεις	που	έγραψα	στον	πίνακα.

ε.	 Ανάλαβε/	ανέλαβε	τις	ευθύνες	σου!

Απάντηση
α.	Παρέβλεψε/ παράβλεψε ό,τι είδες
β.	 Διαλύστε/ διελύστε τον αντίπαλο στρατό!
γ.	 Επέβαλε/ επίβαλε την πειθαρχία εντός της σχολικής αίθουσας!
δ.	 Γιάννη, αντέγραψε/ αντίγραψε τις ασκήσεις που έγραψα στον πίνακα.
ε.	 Ανάλαβε/ ανέλαβε τις ευθύνες σου!
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Ώρα για ανακεφαλαίωση!

1.  Να σημειώσεις με ένα ✗ στο κατάλληλο κουτάκι, ανάλογα με το αν συμφωνείς ή διαφωνείς 

με τον τονισμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις.

πρόταση Σωστό	 Λάθος

α.	 Ο	αδερφός	μου	έσκισε	το	αδιάβροχο	μου.

β.	 Δώσε	μού	το	σε	παρακαλώ.

γ.	 Φυτεύοντάς	τα	με	προσοχή	δεν	θα	καταστραφούν	οι	ρίζες	τους

δ.	 	Στείλε	μού	το	με	το	ταχυδρομείο	συστημένο.

ε.	 Κοροϊδεύοντας	τους	είναι	σαν	να	γελοιοποιείς	τον	εαυτό	σου.	

στ.	 Ο	δάσκαλος	μου,	όταν	ήρθε	στο	σχολείο	μας	ήταν	μόλις	25	ετών.
 

Απάντηση
α.	Λάθος,	β.	Σωστό,	γ.	σωστό,	δ.	σωστό,	ε.	λάθος.	Στ.	λάθος

2.  Να υπογραμμίσεις τις εκφράσεις που βρίσκονται σε δοτική πτώση:

	α.		Οι	δημοσιογράφοι	έχουν	τη	δυνατότητα	να	βοηθήσουν	στη	μείωση	της	ξενοφοβίας	αποφεύγο-

ντας	εν	προκειμένω	να	γράφουν	άρθρα	που	στιγματίζουν	τους	μετανάστες.

 β.	Μην	το	παίρνεις	ελαφρά	τη	καρδιά	αυτό	που	σου	συνέβη.

 γ.	Όλα	έγιναν	εν	αγνοία	του.	

 δ.	Οι	δικαστές	κατέληξαν	πως	το	συγκεκριμένο	έγκλημα	διεπράχθη	εν	βρασμώ	ψυχής.

 ε.		Βάσει	της	τωρινής	κατάστασης	δεν	μπορούμε	να	κάνουμε	πολλά	πράγματα.

 στ.	Ο	πεζός	ήταν	εν	κινήσει	στη	διάβαση	των	πεζών,	όταν	τον	χτύπησε	η	μοτοσικλέτα.

Απάντηση
α.	εν προκειμένω,	β.	ελαφρά τη καρδία,	γ.	εν αγνοία,	δ.	εν βρασμω ψυχής,	ε.	βάσει,	στ.	εν κινήσει

3.  Να υπογραμμίσεις τη σωστή ορθογραφικά λέξη:

α. 	καφενείο,	καφενίο,	καφενύο	 στ.	 πλύο,	πλείο,	πλοίο

β.	 βιβλείο,	βιβλίο,	βιβλοίο ζ.	 πεδείο,	πεδίο,	πεδοίο

γ.	 μνημίο,	μνημοίο,	μνημείο η.	 παρθεναγωγείο,	παρθεναγωγίο,	παρθεναγωγοίο

δ.	 φορτίο,	φορτείο,	φορτοίο θ.	 θηρύο,	θηρείο,	θηρίο

ε.	 σχολίο,	σχολείο,	σχολοίο ι.	 λιμεναρχείο,	λιμεναρχίο,	λιμεναρχοίο
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Απάντηση
α.  καφενείο, καφενίο, καφενύο	 στ.	 πλύο, πλείο, πλοίο
β.	 βιβλείο, βιβλίο, βιβλοίο	 ζ.	 πεδείο, πεδίο, πεδοίο
γ.	 μνημίο, μνημοίο, μνημείο η.	 παρθεναγωγείο, παρθεναγωγίο, παρθεναγωγοίο
δ.	φορτίο, φορτείο, φορτοίο	 θ.	 θηρύο, θηρείο, θηρίο
ε.	 σχολίο, σχολείο, σχολοίο	 ι.	 λιμεναρχείο, λιμεναρχίο, λιμεναρχοίο

4. Να βάλεις το σωστό «οι», «ει» ή «η» στα παρακάτω ρήματα.

α.  μετέβ__ς	 στ.	 απαξι__τε

β.	 αξι__		 ζ.	 ανελήφθ__

γ.	 ελήφθ__		 η.	 προέβ__ς

δ.	 παρενέβ__σαν		 θ.	 προβαίν__ς

ε.	 καλ__ς
 

Απάντηση
α.  μετέβης	 στ.	 απαξιοίτε
β.	 αξιοί	 ζ.	 ανελήφθη
γ.	 ελήφθη		 η.	 προέβης
δ.	 παρενέβησαν		 θ.	 προβαίνεις
ε.	 καλείς

5.  Υπογράμμισε τη σωστή λέξη που ταιριάζει σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις:

	α.		Τη	στιγμή	που/	πού	συνέβη	η	έκρηξη	στο	εστιατόριο	εγώ	έμπαινα	στο	αυτοκίνητό	μου	που/πού	

είχα	αφήσει	στο	πάρκινγκ.

	 β.	Διαρκώς	με	ρωτάει	που/πού	θα	γίνει	η	συναυλία	του	γνωστού	ροκ	συγκροτήματος.

	 γ.	Δημήτρη,	μην	ξεχάσεις	να	μας	ενημερώσεις	που/πού	θα	πάτε.

	 δ.	Του	ανακοίνωσα	ότι	δεν	έχω	το	βιβλίο	που/πού	μου	ζητάει.

	 ε.	Ο	τόπος	που/πού	επισκεφτήκαμε	πριν	ένα	μήνα	είναι	τα	Καλάβρυτα.

	στ.	Αυτό	που/πού	μου	συνέβη	δεν	περιγράφεται	με	λόγια.

	 ζ.	Σε	παρακαλώ,	πες	μου	που/πού	γύρναγες	όλο	το	βράδυ.
 

Απάντηση
	α.		Τη στιγμή που/ πού συνέβη η έκρηξη στο εστιατόριο εγώ έμπαινα στο αυτοκίνητό μου που/πού 

είχα αφήσει στο πάρκινγκ.
	 β.	Διαρκώς με ρωτάει που/πού θα γίνει η συναυλία του γνωστού ροκ συγκροτήματος.
	 γ.	Δημήτρη, μην ξεχάσεις να μας ενημερώσεις που/πού θα πάτε.
	 δ.	Του ανακοίνωσα ότι δεν έχω το βιβλίο που/πού μου ζητάει.
	 ε.	Ο τόπος που/πού επισκεφτήκαμε πριν ένα μήνα είναι τα Καλάβρυτα.
	στ.	Αυτό που/πού μου συνέβη δεν περιγράφεται με λόγια.
	 ζ.	Σε παρακαλώ, πες μου που/πού γύρναγες όλο το βράδυ.
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6.  Να αντικαταστήσεις το «που» με το σωστό τύπο της αναφορικής αντωνυμίας «ο οποίος» 

- «η οποία» - «το οποίο» ή το επίρρημα «όπου».

	α.		Έζησε	όλα	τα	χρόνια	στο	υπόγειο	που	τον	είχαν	κλειδώσει	οι	γονείς	του.

 β.	Ο	Μάριος	που	είναι	ο	κολλητός	μου	πήρε	την	πρώτη	θέση	στο	διαγωνισμό	ρομποτικής.

	 γ.	Τα	τραγούδια	που	ακούσαμε	μάς	άρεσαν	πάρα	πολύ.

	δ.	Πήγα	στο	γήπεδο	που	έπαιξε	πρώτη	φορά	μπάσκετ	ο	Γιάννης	Αντετοκούμπο.

	 ε.	Μου	διάβασε	μια	ιστορία	που	του	είπε	η	γιαγιά	του.

	στ.	Φώναξε	τους	κολλητούς	του	που	τον	στήριζαν	πάντα.

 

Απάντηση
α.	όπου/στο οποίο,	β.	ο οποίος,	γ.	τα οποία,	δ.	όπου/ στο οποίο,	ε.	την οποία,	στ.	οι οποίοι

7.  Σβήσε το «ό,τι» ή το «ότι» που δεν ταιριάζει:

	α.		Κατάφερε	να	πετύχει	ότι/	ό,τι	ήθελε.

	 β.	Φώναξε	την	αστυνομία,	γιατί	αντιλήφθηκε	ότι/	ό,τι	κάποιος	είχε	μπει	στο	σπίτι	της.

	 γ.	Του	ευχήθηκα	να	έχει	πάντα	στη	ζωή	του	ότι/	ό,τι	επιθυμεί.

	 δ.	Με	ενημέρωσαν	ότι/	ό,τι	έχασες	το	κινητό	σου	τηλέφωνο.

	 ε.	Ότι/	Ό,τι	κι	αν	συμβεί	εσύ	να	παραμείνεις	ο	εαυτός	σου.

	στ.	Ξέρει	ότι/	ό,τι	αυτό	είναι	που	θέλουν	οι	γονείς	του	αλλά	κάνει	ότι/	ό,τι	του	αρέσει.	

	 ζ.	Να	θυμάσαι	ότι/ό,τι	θα	σ’	αγαπάω	πάντα	ανεξάρτητα	απ’	ότι/	ό,τι	αποφασίσεις	για	μας.

	 η.	Ένα	μόνο	να	θυμάσαι,	ότι/ό,τι	έκανα	τα	πάντα	για	να	είσαι	ευτυχισμένος.

	 θ.		Οι	αρχηγοί	των	κρατών	έχουν	την	υποχρέωση	να	τηρούν	ότι/ό,τι	συμφώνησαν	με	την	υπογρα-

φή	της	συνθήκης,	σε	αντίθετη	περίπτωση	θα	θεωρηθεί	ότι/ό,τι	παραβιάζουν	το	διεθνές	δίκαιο.

 

Απάντηση
	α.	 Κατάφερε να πετύχει ότι/ ό,τι ήθελε.
	 β.	Φώναξε την αστυνομία, γιατί αντιλήφθηκε ότι/ ό,τι κάποιος είχε μπει στο σπίτι της.
	 γ.	Του ευχήθηκα να έχει πάντα στη ζωή του ότι/ ό,τι επιθυμεί.
	 δ.	Με	ενημέρωσαν	ότι/	ό,τι	έχασες	το	κινητό	σου	τηλέφωνο.
	 ε.	Ότι/	Ό,τι	κι	αν	συμβεί	εσύ	να	παραμείνεις	ο	εαυτός	σου.
	στ.	Ξέρει	ότι/	ό,τι	αυτό	είναι	που	θέλουν	οι	γονείς	του	αλλά	κάνει	ότι/	ό,τι	του	αρέσει.	
	 ζ.	Να	θυμάσαι	ότι/ό,τι	θα	σ’	αγαπάω	πάντα	ανεξάρτητα	απ’	ότι/	ό,τι	αποφασίσεις	για	μας.
	 η.	Ένα	μόνο	να	θυμάσαι,	ότι/ό,τι	έκανα	τα	πάντα	για	να	είσαι	ευτυχισμένος.
	 θ.		Οι	αρχηγοί	των	κρατών	έχουν	την	υποχρέωση	να	τηρούν	ότι/ό,τι	συμφώνησαν	με	την	υπογρα-
φή	της	συνθήκης,	σε	αντίθετη	περίπτωση	θα	θεωρηθεί	ότι/ό,τι	παραβιάζουν	το	διεθνές	δίκαιο.
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8.  Να συμπληρώσεις τα κενά με «λ» ή «λλ»:

	α.		Οφεί__εις	να	είσαι	συνεπής	στις	υποχρεώσεις	σου.

	 β.	Οι	εργασίες	του	καθηγητή	ποικί__ουν.

	 γ.	Θέ__εις	να	είσαι	πάντα	στο	κέντρο	του	ενδιαφέροντος.

	δ.	Χθες	επέβα__ε	την	άποψή	του	σε	όλους	με	το	έτσι	θέλω.

	 ε.	Ο	ήλιος	το	καλοκαίρι	ανατέ__ει	πιο	νωρίς.

στ.	Ο	Ηλία	μας	ανακοίνωσε	ότι	θα	αποστεί__ει	ένα	δέμα	στο	θείο	μας	στο	Παρίσι.

	 ζ.	Τι	με__ει	γενέσθαι;

	 η.	Χθες	όλη	μέρα	τον	διέβα__ε	στους	συγγενείς	του.

	 θ.		Ο	δήμος	ανακοίνωσε	ότι	μόνο	γι’	αύριο	θα	προβά__ει	το	ντοκιμαντέρ	για	τη	Μικρασιατική	κα-

ταστροφή	στο	πνευματικό	κέντρο.

	 ι.	Ο	ΟΓΑ	κάθε	τέλος	του	μήνα	καταβά__ει	τις	συντάξεις	στους	συνταξιούχους.

Απάντηση
	α.	 Οφείλεις να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου.
 β.	Οι εργασίες του καθηγητή ποικίλλουν.
 γ.	Θέλεις να είσαι πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος.
 δ.	Χθες επέβαλε την άποψή του σε όλους με το έτσι θέλω.
 ε.	Ο ήλιος το καλοκαίρι ανατέλλει πιο νωρίς.
 στ.	Ο Ηλίας μάς ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ένα δέμα στο θείο μας στο Παρίσι.
 ζ.	Τι μέλει γενέσθαι;
 η.	Χθες όλη μέρα τον διέβαλλε στους συγγενείς του.
	 θ.		Ο δήμος ανακοίνωσε ότι μόνο γι’ αύριο θα προβάλει το ντοκιμαντέρ για τη Μικρασιατική κατα-

στροφή στο πνευματικό κέντρο.
	 ι.	Ο ΟΓΑ κάθε τέλος του μήνα καταβάλλει τις συντάξεις στους συνταξιούχους.

9.  Υπογράμμισε τη λέξη με τη σωστή ορθογραφία:

α.	 χαμογελώ,	χαμογελλώ	 δ.	 πουλώ,	πουλλώ

β.	 συγκολώ,	συγκολλώ	 ε.	 ξεκολώ,	ξεκολλώ

γ.	 αναπολώ,	αναπολλώ

Απάντηση
α.	 χαμογελώ, χαμογελλώ	 δ.	 πουλώ, πουλλώ
β.	 συγκολώ, συγκολλώ ε.	 ξεκολώ, ξεκολλώ
γ.	 αναπολώ, αναπολλώ
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10.  Διάγραψε την λανθασμένη λέξη στις παρακάτω προτάσεις:

α.	 	Καταρχάς/	καταρχήν	θέλω	να	σας	καλωσορίσω	στη	σημερινή	ομιλία	του	κυρίου	Υπουργού	Πε-

ριβάλλοντος.

β.	 	Αποδέχομαι	καταρχάς/καταρχήν	την	απόφαση	του	δικαστηρίου,	αλλά	θα	κινήσω	κάθε	μέσο,	για	

να	λάμψει	στο	μέλλον	η	αλήθεια.

γ.	 	Καταρχάς/καταρχήν	υπάρχει	ένα	μεγάλο	πρόβλημα,	δεν	έχουμε	κτίριο	για	να	στεγάσουμε	τον	

δημοτικό	κινηματογράφο.

δ.	 	Καταρχάς/καταρχήν	με	λένε	Αντιγόνη	και	είμαι	η	νέα	καθηγήτρια	της	Μουσικής.	Εσάς	πώς	σας	

λένε;

ε.	 	Καταρχάς/καταρχήν	το	νομοσχέδιο	είναι	λάθος,	γιατί	δεν	στηρίζει	τα	δικαιώματα	των	εργαζο-

μένων.
 

Απάντηση
α.	 	Καταρχάς/ καταρχήν θέλω να σας καλωσορίσω στη σημερινή ομιλία του κυρίου Υπουργού Περι-

βάλλοντος.
β.	 	Αποδέχομαι καταρχάς/καταρχήν την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά θα κινήσω κάθε μέσο, για να 

λάμψει στο μέλλον η αλήθεια.
γ.	 	Καταρχάς/καταρχήν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουμε κτίριο για να στεγάσουμε τον δη-

μοτικό κινηματογράφο.
δ.	 	Καταρχάς/καταρχήν με λένε Αντιγόνη και είμαι η νέα καθηγήτρια της Μουσικής. Εσάς πώς σας 

λένε;
ε.	 	Καταρχάς/καταρχήν το νομοσχέδιο είναι λάθος, γιατί δεν στηρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

11.  Γράψε τον σωστό τύπο της Προστακτικής Αορίστου των παρακάτω ρημάτων:

	α.		Μαρίνα,	______________ (αποβάλλω)	τις	κακές	συνήθειες	που	έχεις.	Εδώ	είναι	σχολική	αίθουσα.

	 β.	Γιε	μου,	______________	(επιλέγω)	όποιο	κινητό	τηλέφωνο	θες.

	 γ.	______________	(καταστρέφω,	β΄	ενικό)	τον	τοίχο	του	γείτονα.

	δ.	______________	(διακόπτω,	β’	πληθυντικό)	κάθε	συνομιλία	με	τους	πολιτικούς	μας	αντιπάλους.

	 ε.	Ο	γιατρός	συνέχεια	του	λέγε:	«	______________	(αναπνέω)	αργά».

	στ.	Ο	καθηγητής	είπε	της	Μαρίας:	«	______________	(περιγράφω)	το	δωμάτιό	σου».

 

Απάντηση
α.	απόβαλε,	β.	επίλεξε,	γ.	κατάστρεψε,	δ.	διάκοψε,	ε.	ανάπνευσε,	στ.	περίγραψε


