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Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α  

   Σε κακεμία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ να βάλετε ςε κφκλο τθ ςωςτι 

απάντθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςωςτι απάντθςθ είναι μόνο μία.                                                                      

 

1. Το Ε.Κ.Π. (6,8) είναι το:  

     α) 48             β) 2             γ) 24          δ)  6          

Μονάδεσ:5  

2. Θ τιμι τθσ παράςταςθσ 22 3  είναι ίςθ με:
 
 

     α) 36             β) 18            γ)12            δ) 16        
 

                      Μονάδεσ:5  

3. Τα 93,51 . .   είναι ίςα με: 

      α) 935.100 . .         β) . .9351        γ) . .935,1        δ) . .0,9351 
  

                                         

                       Μονάδεσ:5 

                                               

4. α) Πϊσ ονομάηεται θ ιδιότθτα τθσ πρόςκεςθσ που περιγράφεται με τθν ιςότθτα   11 8 8 11 ;
 

Αντιμετακετικι 

 β) Πϊσ ονομάηεται θ ιδιότθτα του πολλαπλαςιαςμοφ που περιγράφεται με τθν ιςότθτα 

     3 ; 

Προςεταιριςτικι                                                                                                                                 Μονάδεσ:10 

 
                                                                   

5. Να βρείτε τα 
3

5
 του 280 . 

 
3

5
    

         ι        

3

5


   


 

       Μονάδεσ: 7 

     

6.  Να λφςετε τισ παρακάτω εξιςϊςεισ: 

      α)  14,6 8 x                              β)  : 0,6 1,5x         

           14,6 8 x  1,5 x     

      6,6x  0,9x  
 

Μονάδεσ:14  

 

 

 



7. Να ςυμπλθρϊςετε τα παρακάτω κενά: 

 Θ δφναμθ 
57  αποτελείται από δφο αρικμοφσ. Το 7 που λζγεται βάςθ και το 5

 
που λζγεται 

εκκζτθσ.               Μονάδεσ:10  

8. Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ αρικμθτικισ παράςταςθσ: 


    


8 1 1
A 4 0,4 :1

5 4 4
4 5 4 4 8 1 40 8 32 4 60

3
10 4 2 10 5 4 20 20 20 20 20

8 1
A :

5 4


          




   
     

                Μονάδεσ: 15 
 
9.   Ζνα ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο ζχει πλάτοσ 5 εκ. και περίμετρο 64 εκ. 
 α) Να βρείτε το μικοσ του ορκογωνίου. 
 β) Να βρείτε το εμβαδόν του ορκογωνίου.

   

      

4)2 6    

    

  

      

a

     
    

 

                 
Μονάδεσ:12 

10.  Ο Γιάννθσ κζλει να αγοράςει ζνα tablet. Για να μπορζςει να το αγοράςει του ζδωςαν τα 
5

9
 οι γονείσ του 

και το 
1

6
 θ μεγάλθ του αδερφι. Ο ίδιοσ ςυμπλιρωςε 35 ευρϊ που του ζλειπαν. 

         α) Τι μζροσ τθσ αξίασ του tablet πιρε από τουσ γονείσ και τθν αδερφι του; 

         β) Τι μζροσ τθσ αξίασ ςυμπλιρωςε ο ίδιοσ; 

         γ) Ποια είναι θ ςυνολικι αξία του tablet; 

  
5 1 10 3 13

9 6 18 18 1
)

8
   a

                  

18 13 5

18 1 8
)

8 1
 

                           

5
35€

18

1
35 : 5 7€
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18
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8

)

1



 

ί

ί

ί

  

  

  



 

 Μονάδεσ:10  

11. Για τθν εκδρομι τουσ οι μακθτζσ ενόσ ςχολείου ζπρεπε να ςυγκεντρϊςουν ζνα ςυγκεκριμζνο χρθματικό 

ποςό. Αν κάκε μακθτισ ζδινε από 3€  κα ζλειπαν 159€  για να ςυγκεντρωκεί το ποςό, ενϊ αν ζδιναν 

από 5€  κα περίςςευαν 135€ . 

 α) Να βρείτε πόςοι ιταν οι μακθτζσ του ςχολείου. 

 β) Να βρείτε ποιο ιταν το ποςό που ικελαν να ςυγκεντρϊςουν.  

 

159 135 294€

294 : 2 147

)

)3

€

 



  

  

έ



 



 

Μονάδεσ: 7 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΜΕΡΟ Α’: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ    40 μονάδεσ 

 

εγϊ    άλλοσ             

«Εγϊ» είναι θ ατομικότθτά μου, αυτό που με κάνει να είμαι διαφορετικόσ, μοναδικόσ και 

αναντικατάςτατοσ, να ζχω ζνα όνομα, μια ςυγκεκριμζνθ εμφάνιςθ, γοφςτο, ςυναιςκιματα, 

προςωπικότθτα και τρόπο ςκζψθσ που ανικουν αποκλειςτικά ςε μζνα. 

  «Άλλοσ» είναι αυτόσ που δεν είμαι εγϊ, αυτόσ που κατζχει ζνα ςϊμα και ζνα πνεφμα που δεν είναι 

δικά μου. Κι αυτόσ, όπωσ κι εγϊ, ζχει ζνα όνομα, ςυγκεκριμζνθ εμφάνιςθ, γοφςτα, ςυναιςκιματα, 

προςωπικότθτα και τρόπο ςκζψθσ που ανικουν αποκλειςτικά ς’ εκείνον.  

  Ο κακζνασ μασ είναι μοναδικόσ και πρζπει να αναγνωρίηουμε και να ςεβόμαςτε τθν ατομικότθτά του. 

Παρ’ όλα αυτά, επειδι όλοι είμαςτε άνκρωποι, επειδι όλοι ηοφμε ςε μια οικογζνεια και ςε μια κοινωνία, 

ζχουμε πολλά κοινά μεταξφ μασ. Είμαςτε δεμζνοι ο ζνασ με τον άλλον. Κανείσ δεν μπορεί να υπάρξει 

μόνοσ του, γιατί ο άνκρωποσ είναι από τθ φφςθ του ον κοινωνικό. Συχνά, όμωσ, οι άλλοι δεν μασ 

καταλαβαίνουν. Εξάλλου, ςυμβαίνει να μθν μποροφμε οφτε εμείσ οι ίδιοι να καταλάβουμε τον εαυτό μασ 

ι ακόμα ο εαυτόσ μασ να μασ εκπλιςςει, είτε αρνθτικά είτε κετικά. Συμβαίνει όμωσ και να αναγνωρίηουμε 

τον εαυτό μασ ςτουσ άλλουσ, όταν κάποιοσ μασ αρζςει ι όταν υποφζρει ι ςκζφτεται όπωσ κι εμείσ. Με το 

να ςυγκρίνουμε τον εαυτό μασ  με τουσ άλλουσ αντιλαμβανόμαςτε ςε τι μοιάηουμε και ςε τι διαφζρουμε 

από εκείνουσ, κι ζτςι κατορκϊνουμε να καταλάβουμε καλφτερα ποιοι είμαςτε. 

Oscar Brenifier & Jacques Després, Το βιβλίο των μεγάλων φιλοςοφικϊν αντικζςεων, εκδ. Πατάκθ 

1. Με βάςθ αυτά που καταλαβαίνετε από το κείμενο να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςωςτζσ 

ι λανκαςμζνεσ (να γράψετε μπροςτά ςτθν κακεμιά ζνα  ι ζνα Λ).      

 
 
 
Λ 
Λ 
 
 
 
Λ 
 
Λ 
 
 
 

1. Θ ατομικότθτα/μοναδικότθτα ςυνδζεται με το ςϊμα και το πνεφμα και τα 
ςυναιςκιματα κάκε ανκρϊπου. 

2. Οι άνκρωποι είμαςτε ξεχωριςτοί αλλά μπορεί να μοιάηουμε ςε πολλά με άλλουσ. 
3. Επειδι όλοι είμαςτε ίδιοι, ο ςεβαςμόσ δεν είναι απαραίτθτοσ . 
4. Θ φράςθ «είμαςτε δεμζνοι ο ζνασ με τον άλλον» ςθμαίνει ότι οι άλλοι γφρω μασ μάσ 

περιορίηουν. 
5. Θ φράςθ «ο άνκρωποσ είναι από τθ φφςθ του ον κοινωνικό» ςθμαίνει ότι οι 

άνκρωποι ζχουν τθν τάςθ να ςυνδζονται με άλλουσ ανκρϊπουσ. 
6. Οι άλλοι δε μασ καταλαβαίνουν, όταν δεν τουσ ςεβόμαςτε. 
7. Συχνά αποδεικνφεται πωσ ακόμα και ο εαυτόσ μασ μπορεί να μασ εκπλιξει. 
8. Σφμφωνα με το κείμενο πολλοί άνκρωποι μιμοφνται τα ςυναιςκιματά μασ ι 

αντιγράφουν  τισ ςκζψεισ μασ. 
9. Είναι ωφζλιμο να ςυγκρίνουμε τον εαυτό μασ με τουσ άλλουσ. 
10. Σφμφωνα με το κείμενο, το γεγονόσ ότι διαφζρουμε μεταξφ μασ δεν είναι κάτι 

αρνθτικό. 
 

 

                                                                                                                                                        x2 =  20
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2. Επιλζξτε μία από τισ παρακάτω φράςεισ του κειμζνου που κεωρείτε ότι ςασ αφορά, τθν Α ι τθν Β.  

A) «Συχνά, όμωσ, οι άλλοι δεν μασ καταλαβαίνουν.» 

B) «Συμβαίνει ο εαυτόσ μασ να μασ εκπλιςςει, είτε αρνθτικά είτε κετικά.» 

Γράψτε ζνα κείμενο περίπου 100-120 λζξεων ςτο οποίο α) να αναφζρετε κάποιο παράδειγμα από τθ 

δικι ςασ ηωι ςχετικό με τθν κατάςταςθ που περιγράφει θ φράςθ ΚΑΙ  β) να εξθγείτε πϊσ ςασ ζκανε να 

αιςκανκείτε,  τί ςασ ζκανε να ςκεφτείτε. 

Φράςθ που επιλζγω:  ________________________________________________________________ 

 

Η απάντθςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει  

1) τθν καταγραφι/αφιγθςθ κάποιου περιςτατικοφ ι μιασ γενικότερθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάςταςθσ 

που να αντιςτοιχεί ςε αυτό που περιγράφει θ φράςθ. 

 

π.χ. για το Α  

όταν μιλάω ςτουσ γονείσ μου ςυνικωσ μου απαντοφν βιαςτικά / τισ περιςςότερεσ φορζσ μου λζνε 

ότι είμαι μικρι και δεν καταλαβαίνω / ςυνζχεια μου λζνε ότι εγϊ ζχω άδικο κ.ά.) 

 

για το Β 

Πιςτεφω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα καρραλζα. Αλλά μια φορά ςτο ςχολείο ςυνζβθ ζνα περιςτατικό με 

μια ςυμμακιτριά μου, ςτθν οποία μιλοφςαν πολφ άςχθμα κάποια μεγαλφτερα παιδιά. Εγϊ παρόλο 

που… 

 

2) τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ που γζννθςε αυτό το περιςτατικό ι θ κατάςταςθ. 

π.χ. Όταν ςυμβαίνει αυτό, νιϊκω πολφ άςχθμα (γενικό, κα πρζπει να δοκεί πιο ςυγκεκριμζνθ 

διάςταςθ). Αιςκάνομαι χαηι, ότι δεν με υπολογίηουν /αιςκάνομαι μόνθ, δεν ζχω ςε ποιον να 

μιλιςω και να ςτθριχτϊ… 

Ποτζ δεν περίμενα ότι κα μποροφςα να… Τϊρα αιςκάνομαι ότι γνωρίηω καλφτερα τον εαυτό μου… 

Αναρωτιζμαι αν αυτό είναι κάτι που μπορϊ να κάνω πάντα ι αν ζτυχε εκείνθ τθ φορά… 

 

Η καταγραφι και τα ςυναιςκιματα μποροφν να διαπλζκονται ςτο κείμενο. Ωςτόςο κα πρζπει να 

υπάρχει ιςορροπία ανάμεςα ςτα δφο, να μθν ζχουμε μια εκτενι αφιγθςθ και μια ςφντομθ 

επιλογικι φράςθ για το δεφτερο ηθτοφμενο. 

 

Κατανομι μονάδων: 10 περιεχόμενο / 10 μορφι (ζκφραςθ, δομι) 

Για τθν βακμολόγθςθ ακολουκιςτε τθ ρουμπρίκα. 

           20 
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ΜΕΡΟ Β’: ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ      40 μονάδεσ 

1. Ο παρακάτω πίνακασ αφορά τθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν. τθν πρϊτθ ςτιλθ περιγράφεται θ ςωςτι 

αντιμετϊπιςθ τθσ πυρκαγιάσ. τθ διπλανι ςτιλθ να μεταφζρετε το υπογραμμιςμζνο τμιμα του 

κειμζνου ςε β’ πλθκυντικό πρόςωπο και ςε προςτατικι αορίςτου, ςαν να δίνετε δθλαδι τισ οδθγίεσ 

προφορικά ςε ανκρϊπουσ που ζχουν μπροςτά τουσ μια πυρκαγιά.  

π.χ. Ποτζ δεν πλθςιάηουμε τθν φωτιά  Ποτζ μθν πλθςιάςετε τθ φωτιά. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 μονάδεσ x κάκε ριμα  
1 για τθν κατάλθξθ / 1 για τθν ορκογραφία 
Το κείμενο του ρθματικοφ ςυνόλου λειτουργεί βοθκθτικά για τον ςχθματιςμό,  
δεν πειράηει αν δεν αντιγραφεί και υπάρχει μόνο το ριμα.   

            14     

Αντιμετωπίηουμε τθν 
πυρκαγιά ζχοντασ τον αζρα 
ςτθν πλάτθ μασ. 

Για τθν κατάςβεςθ πυρκαγιϊν 
ςτερεϊν καυςίμων 
ςτοχεφουμε τθν εςτία. 

Για τθν κατάςβεςθ 
πυρκαγιϊν υγρϊν καυςίμων 
αρχίηουμε από τθ βάςθ και 
μπροςτά από αυτιν. 

Για τθν κατάςβεςθ πυρκαγιάσ 
υγροφ καυςίμου που διαρρζει 
ξεκινάμε από το ςθμείο 
διαρροισ 

Χρθςιμοποιοφμε αρκετοφσ 
πυροςβεςτιρεσ ςυγχρόνωσ 
αντί τον ζναν κατόπιν του 
άλλου. 

Δεν απομακρυνόμαςτε 
αμζςωσ μετά τθν κατάςβεςθ 
τθσ πυρκαγιάσ, γιατί μπορεί 
να υπάρξει αναηωπφρωςθ. 

Αναγομϊνουμε αμζςωσ τουσ 
πυροςβεςτιρεσ μετά τθ 
χριςθ τουσ. 

Αντιμετωπίςτε τθν 

πυρκαγιά 

Στοχεφςτε τθν εςτία 

Αρχίςτε από τθ βάςθ 

Ξεκινιςτε από το ςθμείο 

διαρροισ 

Χρθςιμοποιιςτε πολλοφσ 

πυροςβεςτιρεσ 

ςυγχρόνωσ 

Μθν απομακρυνκείτε 

αμζςωσ μετά τθν 

κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ 

Αναγομϊςτε αμζςωσ τουσ 

πυροςβεςτιρεσ 
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2. Για κάκε ζνα από τα ριματα του προθγοφμενου πίνακα να βρείτε το ουςιαςτικό που να προζρχεται 

από το ίδιο κζμα και να δθλϊνει τθν ενζργεια/πράξθ. π.χ. περιγράφω   περιγραφι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                           

1 μον για τον ςχθματιςμό και 1 μον για τθν ορκογραφία      20  

 

3. τισ παρακάτω φράςεισ να αντικαταςτιςετε το υπογραμμιςμζνο μζροσ με δευτερεφουςα 

πρόταςθ. 

π.χ. Αρρϊςτθςα από το πολφ κρφο  Αρρϊςτθςα, επειδι είχε πολφ κρφο. 

1. Για τθν κατάςβεςθ πυρκαγιϊν ςτερεϊν καυςίμων ςτοχεφουμε τθν εςτία. 

Για να ςβιςουμε/καταςβζςουμε πυρκαγιζσ ςτερεών καυςίμων ςτοχεφουμε τθν εςτία. 

2. Αναγομϊνουμε αμζςωσ τουσ πυροςβεςτιρεσ μετά τθ χριςθ τουσ. 

    Αναγομώνουμε αμζςωσ τουσ πυροςβεςτιρεσ, αφοφ/όταν τουσ χρθςιμοποιιςουμε. 

3. Αντιμετωπίηουμε τθν πυρκαγιά ζχοντασ τον αζρα ςτθν πλάτθ μασ. 

    Αντιμετωπίηουμε τθν πυρκαγιά,  ενώ/όςο/με τρόπο που να -ζχουμε τον αζρα ςτθν πλάτθ μασ. 

 

x2 μον  

1 μον για τον ςφνδεςμο και 1 για ορκογραφία/ςχθματιςμό ριματοσ    6 

 

μεταφζρω                        μεταφορά 

αντιμετωπίηουμε           αντιμετϊπιςθ  

ςτοχεφουμε   ςτόχευςθ / ςτόχοσ 

αρχίηουμε   αρχι  

διαρρζει   διαρροι 

ξεκινάμε   ξεκίνθμα  

χρθςιμοποιοφμε   χριςθ / χρθςιμοποίθςθ 

απομακρυνόμαςτε   απομάκρυνςθ 

να υπάρξει   φπαρξθ 

αναγομϊνουμε   αναγόμωςθ  
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ΜΕΡΟ Γ’: ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ - ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΑ      20 μονάδεσ 

ε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ λζξεων να επιλζξετε (ςθμειϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο 

τετραγωνάκι) τθ λζξθ που δεν ταιριάηει με τισ υπόλοιπεσ με βάςθ τθ ςθμαςία τθσ και να 

δικαιολογιςετε με ςυντομία τθν επιλογι ςασ.                   

  παράδειγμα:  

όραςθ    όςφρθςθ        αντανάκλαςθ   ακοι   
Δικαιολόγθςθ: Δεν ταιριάηει, γιατί είναι ζνα φαινόμενο, ενϊ οι υπόλοιπεσ είναι αιςκιςεισ. 

 

 βροχι    

 καταιγίδα  

 ομίχλθ   

 υψόμετρο  

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι ςτοιχείο μζτρθςθσ/δεδομζνο, ενώ τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα. 

 

 Άβαροι   

 Ακρίτεσ   

 Σλάβοι   

 Πζρςεσ   

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι φφλακεσ των ςυνόρων/ςτρατιώτεσ, ενώ τα υπόλοιπα ζκνθ/λαοί. 

 

 ορχιςτρα  

 ςυναυλία  

 μπάντα   

 ςυγκρότθμα  

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι μια μουςικι εκδιλωςθ, ενώ τα υπόλοιπα μουςικά ςφνολα. 

 

 πτϊςθ   

 ζγκλιςθ   

 πρόςωπο  

 χρόνοσ   

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι ςτοιχείο των ονομάτων (ουςιςτικών κλπ.), ενώ τα υπόλοιπα του 

ριματοσ. 

 

 Κζρβεροσ   

 Λυκόςκυλο    

 Αγίου Βερνάρδου  

 Μπουλντόγκ   

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι μυκικό ηώο/ςκφλοσ, ενώ τα υπόλοιπα ράτςεσ πραγματικών ςκφλων. 

 Γελοιογράφοσ  

 Σκιτςογράφοσ  

 Φωτογράφοσ  

 Ηωγράφοσ  
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Δεν ταιριάηει, γιατί είναι κάποιοσ που αποτυπώνει εικόνεσ τθσ πραγματικότθτασ, χρθςιμοποιεί 
μθχανι, ενώ οι υπόλοιποι δθμιουργοφν εικόνεσ με υλικά /τθ φανταςία τουσ. 

 Κολόμβοσ     

 Μαγγελάνοσ     

 Γαλιλαίοσ        

 Βάςκο ντα Γκάμα  

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι αςτρονόμοσ, ενώ οι υπόλοιποι εξερευνθτζσ. 

 

 περίλθψθ  

 αφιγθςθ  

 περιγραφι  

 διιγθςθ  

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι μια προςαρμογι ενόσ κειμζνου, ενώ τα άλλα είναι κείμενα ι ςθμεία ςε 
ζνα κείμενο/αφθγθματικοί τρόποι.  
 

 17θ Νοεμβρίου  

 28θ Οκτωβρίου   

 25θ Δεκεμβρίου  

 25θ Μαρτίου  

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι κρθςκευτικι γιορτι, ενώ τα υπόλοιπα είναι (κυρίωσ) εκνικζσ επζτειοι. 

 

 εκλογζσ   

 ψθφοφορία  

 δθμοψιφιςμα  

 δθμοκρατία  

Δεν ταιριάηει, γιατί είναι πολίτευμα/τρόποσ διακυβζρνθςθσ, ενώ τα υπόλοιπα είναι διαδικαςίεσ. 

 

 

 

 

 

x 2 μον.            20 

 

 


