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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   40 μονάδες 
 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στην Άπω Ανατολή ένας αυτοκράτορας. Δεν είχε γυναίκα ούτε 
παιδιά και γι´ αυτό, όταν κατάλαβε πως είχε πια γεράσει, κάλεσε όλους τους νέους του βασιλείου 
του και τους είπε:  
 
«Έφτασε η ώρα να παραιτηθώ και πρέπει να διαλέξω τον επόμενο αυτοκράτορα. Θα δώσω σήμερα 
σε όλους σας από έναν ειδικό σπόρο, τον οποίο εσείς θα φυτέψετε. Όταν αυτός ο σπόρος μετά από 
έναν χρόνο βλαστήσει, θα τον φέρετε εδώ και εγώ θα διαλέξω το καλύτερο φυτό. Προσέχετε όμως 
να τον ποτίζετε καλά και να τον φροντίζετε». 
 
Ο Λινγκ, ένα αγόρι που έτυχε να περνά από εκεί, πήρε τον σπόρο, τον πήγε στο σπίτι του και 
διηγήθηκε το περιστατικό στη μητέρα του. Εκείνη τον βοήθησε να φυτέψει τον σπόρο σε μία 
γλάστρα και τον έβλεπε πώς πότιζε και φρόντιζε το χώμα. Μετά από τρεις εβδομάδες όλοι 
μιλούσαν για τους σπόρους τους και τα φυτά που άρχισαν να φαίνονται. Ο καημένος ο Λινγκ ήταν 
στενοχωρημένος, γιατί ο δικός του ο σπόρος δεν είχε φυτρώσει. Μετά από έξι μήνες τα φυτά των 
άλλων άρχισαν να ψηλώνουν, αλλά η δική του γλάστρα έμενε άδεια από φυτό.  
 
Τελικά πέρασε ο χρόνος και όλοι οι νέοι εμφανίστηκαν μπροστά στον αυτοκράτορα με τα ωραία 
φυτά τους. Ο Λινγκ δεν ήθελε να πάει, αφού δεν τα είχε καταφέρει. Η μητέρα του όμως τον 
ενθάρρυνε να πάει με την άδεια γλάστρα και να πει την αλήθεια στον αυτοκράτορα.  
Το αγόρι άκουσε τη συμβουλή της μητέρας του και πήγε στο παλάτι. Όλοι οι άλλοι ήταν 
χαρούμενοι, μιλούσαν για τα μεγάλα φυτά τους και κοίταζαν υποτιμητικά τον Λινγκ με την άδεια 
γλάστρα.  

Σε λίγο έφτασε και ο αυτοκράτορας και χαιρέτησε όλους τους νέους: «Σήμερα ένας από εσάς θα 
γίνει ο αυριανός αυτοκράτορας. Τι ωραία και μεγάλα φυτά μού φέρατε!» 
Ξαφνικά σε μία γωνία διέκρινε τον Λινγκ με την άδεια γλάστρα. Διέταξε να τον φέρουν μπροστά 
του και αυτός φοβισμένος πλησίασε. 

«Πώς ονομάζεσαι;» τον ρώτησε. 

«Λινγκ», απάντησε το αγόρι, ενώ οι άλλοι γελούσαν δυνατά. 

«Ιδού! Ο νέος αυτοκράτορας Λινγκ!» φώναξε ο γέρος αυτοκράτορας. 

«Ακούστε όλοι τι θα σας πω. Πριν από έναν χρόνο έδωσα σε όλους σας από έναν βρασμένο σπόρο 
με την οδηγία να τον φυτέψετε. Όλοι σας, όταν ανακαλύψατε ότι οι σπόροι ήταν χαλασμένοι και 
δεν έβγαζαν ρίζες, τους αντικαταστήσατε με γερούς και μου φέρατε αυτά τα φυτά και τα 
λουλούδια. Ο Λινγκ ήταν ο μόνος που είχε το θάρρος και την τιμιότητα να μου φέρει χωρίς φυτό 
τη γλάστρα, μέσα στην οποία έβαλε τον σπόρο που του έδωσα. Γι´ αυτό, αυτός θα είναι ο νέος σας 
αυτοκράτορας! Ελπίζω να καταλάβατε πως, αν κάποιος σπείρει εντιμότητα, θα θερίσει 
εμπιστοσύνη! Αν σπείρει ειλικρίνεια, θα θερίσει καλές σχέσεις! Προσέχετε, λοιπόν, τι σπέρνετε 
σήμερα, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί τι θα θερίσετε αύριο!» 

 

«Ο σπόρος του αυτοκράτορα» (διασκευή) 

(Πηγήhttps://www.ipaideia.gr/endiaferouses-eidiseis/didaktiki-istoria-o-sporos-tou-autokratora) 

https://www.ipaideia.gr/endiaferouses-eidiseis/didaktiki-istoria-o-sporos-tou-autokratora
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1. Με βάση αυτά που καταλαβαίνετε από το κείμενο να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές 
ή Λανθασμένες (να γράψετε στο κουτάκι μπροστά στην καθεμιά ένα Σ ή ένα Λ) [10x2 = 20].    

  

Λ  1. Ο αυτοκράτορας της ιστορίας είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. 

Λ 2. Ο αυτοκράτορας έδωσε σε όλους τους νέους από δύο σπόρους. 

Λ 3. Ο Λινγκ έφερε τον σπόρο στο σπίτι και τον παρέδωσε στη μητέρα του. 

Σ 4. Τα φυτά των άλλων νέων βλάστησαν και αναπτύχθηκαν. 

Λ 5. Ο σπόρος του Λινγκ ήταν χαλασμένος. 

Λ 6. Η μητέρα του Λινγκ τον αποθάρρυνε. 

Σ 7. Ο αυτοκράτορας θαύμασε τα φυτά που του έφεραν οι νέοι. 

Σ 8. Οι άλλοι νέοι πίστεψαν ότι ο Λινγκ είχε χάσει την ευκαιρία. 

Λ 9. Ο αυτοκράτορας επιβράβευσε την εμπιστοσύνη του Λινγκ.  

Λ 10. Η ιστορία απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική. 

 
 

2. Να γράψετε ένα κείμενο τουλάχιστον 100 λέξεων στο οποίο α) να παρουσιάσετε (δηλ. κατονομάστε τη 
και αναφέρτε τα χαρακτηριστικά της) την αρετή ή το προτέρημα που εσείς εκτιμάτε/θαυμάζετε ΚΑΙ  β) 
να εξηγήσετε γιατί θεωρείτε εσείς σημαντικό αυτό το προτέρημα να το διαθέτουν τα άτομα που θεωρείτε 
φίλους σας (σημαντικό για εσάς, για τους ίδιους ή για όποιον άλλο λόγο νομίζετε). [20] 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Α. Παρουσιάζω την αρετή ή το προτέρημα που θαυμάζω: 

● την κατονομάζω ή με κάποιον τρόπο την ορίζω και δίνω τα χαρακτηριστικά της. 

 

Β. Εξηγώ γιατί τη θεωρώ σημαντική:  

● Τι προσφέρει στον άνθρωπο που τη διαθέτει, ή και σε εμένα ως φίλο. 

● Γιατί πιστεύω πως είναι απαραίτητη σε μια φιλία/στη φιλία μας. 

 
Περιεχόμενο 12 + Μορφή 8 

 
 

ΑΡΙΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  max. 19-20 
● Έχει κατανοήσει πλήρως αυτό που του ζητήθηκε = απαντάει με ακρίβεια και στα δύο ζητούμενα (α & β) 

(δίνονται οπωσδήποτε δύο-τρία χαρακτηριστικά της αρετής/του προτερήματος και δύο-τρία επιχειρήματα ή 

επεξηγήσεις πάνω στο επιχείρημα για τη σπουδαιότητα/αναγκαιότητά της/του). 

● Όσα έγραψε ανταποκρίνονται πλήρως στην εκφώνηση = περιεχόμενο και λέξεις. 

● Το περιεχόμενο είναι πλούσιο και ευφάνταστο = δεν μένει κοντά στο κείμενο, ξεφεύγει από τα τετριμμένα 

και επεξεργάζεται όσα γράφει. 

● Το κείμενο είναι πολύ καλά οργανωμένο και οι ιδέες διαδέχονται ομαλά  η μία την άλλη. 

● Η έκφραση και η διατύπωση είναι σωστές = δείχνουν πολύ καλό χειρισμό της γλώσσας. 

● Δεν έχει ανορθογραφίες. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 16-18 
● Έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό που του ζητήθηκε = απαντάει ικανοποιητικά και στα δύο ζητούμενα 

με τουλάχιστον ένα στοιχείο για το καθένα. 

● Όσα έγραψε ανταποκρίνονται στην εκφώνηση = περιεχόμενο και λέξεις. 

● Το περιεχόμενο είναι ικανοποιητικό = όσα γράφει είναι σχετικά, αλλά μάλλον κοντά στο κείμενο ή 

κοινότοπα, αλλά τα επεξεργάζεται ικανοποιητικά. 

● Το κείμενο είναι καλά οργανωμένο και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς μεγάλη συνοχή. 

● Η έκφραση και η διατύπωση είναι σωστές -αν υπάρχουν λάθη, δεν είναι σημαντικά. 

● Υπάρχουν κάποια ορθογραφικά λάθη, αλλά είναι ασήμαντα. 

ΚΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 13-15: 
● Έχει κατανοήσει αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει είναι σχετικά, αλλά δεν είναι ακριβώς εστιασμένα 

στις απαιτήσεις της εκφώνησης/κάνει μόνο σύντομη αναφορά σε ένα στοιχείο για κάθε ζητούμενο. 

● Το περιεχόμενο είναι καλό = όσα γράφει είναι σχετικά, αλλά πολύ κοντά στο κείμενο και μάλλον κοινότοπα 

και τα επεξεργάζεται περιορισμένα και οι λέξεις είναι λίγο κάτω από το όριο. 

● Το κείμενο διαθέτει κάποια μάλλον επιφανειακή οργάνωση και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς 

συνοχή. 

● Εντοπίζονται εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Κάποια ορθογραφικά λάθη είναι σημαντικά. 

ΜΕΤΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 10-12: 
● Κάπως κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = δεν είναι σχετικά όλα όσα γράφει.  

● Το περιεχόμενο είναι μέτριο = οι λέξεις είναι κάτω από το όριο, κάποια από όσα γράφει είναι σχετικά και 

απλώς τα αναφέρει, ενώ φαίνεται πως στην ουσία επεξεργάζεται το κείμενο.  

● Το κείμενο διαθέτει κάποια μάλλον επιφανειακή οργάνωση και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς 

συνοχή. 

● Εντοπίζονται εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Κάποια ορθογραφικά λάθη είναι σημαντικά. 
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ΑΔΥΝΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 07-09: 
● Λίγο κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει λίγο συνδέονται με την εκφώνηση.  

● Το περιεχόμενο είναι πολύ περιορισμένο = οι λέξεις είναι πολύ κάτω από το όριο, λίγα από όσα γράφει είναι 

σχετικά ή επαναδιατυπώνει το κείμενο. 

● Στο κείμενο δύσκολα αναγνωρίζονται τα μέρη και η λογική συνέχεια. 

● Πολλά εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Πολλά και σημαντικά ορθογραφικά λάθη. 

ANEΠΑΡΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 02-06: 
● Ελάχιστα κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει ελάχιστα συνδέονται με την εκφώνηση.  

● Το περιεχόμενο είναι πολύ φτωχό = οι λέξεις είναι πολύ κάτω από το όριο και όσα γράφει είναι μάλλον 

άσχετα ή αντιγράφει το κείμενο. 

● Στο κείμενο δεν αναγνωρίζονται τα μέρη και η λογική συνέχεια. 

● Πολλά εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Πολλά και σημαντικά ορθογραφικά λάθη. 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ     50 μονάδες 

 
1. Να γράψετε τη μετοχή του ρήματος που σας δίνεται στον ενεστώτα της ενεργητικής φωνής και στον 

παρακείμενο της παθητικής φωνής (στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους). Μην 

παραλείψετε τον τόνο!  [20] 

π.χ.  υπογραμμίζω → υπογραμμίζοντας, υπογραμμισμένος 

 

ΡΗΜΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΦΩΝΗΣ 

ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

1. κάλεσε καλώντας  καλεσμένος 

2. είπε λέγοντας ειπωμένος 

3. διαλέξω διαλέγοντας διαλεγμένος 

4. ποτίζετε ποτίζοντας ποτισμένος 

5. περνά περνώντας περασμένος 

6. έβλεπε βλέποντας ιδωμένος 

7. γελούσαν γελώντας γελασμένος 

8. σπείρει σπέρνοντας σπαρμένος 

9. θερίσει θερίζοντας θερισμένος 

10. προσέχετε προσέχοντας προσεγμένος 

 

 
 

 

  

20 
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2. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις ως α΄ ή β΄ συνθετικό σε νέες σύνθετες λέξεις [10]:  

π.χ. έτυχε → καλότυχος.  

 

ΛΕΞΗ ΑΠΛΗ ΛΕΞΗ ΣΥΝΘΕΤΗ 

1. καιρό παλιόκαιρος 

2. παιδιά παιδίατρος 

3. κάλεσε προσκάλεσε 

4. ώρα πολύωρο, πεντάωρο 

5. φέρετε προσφέρετε 

6. μεγάλα μεγαλοδύναμος 

7. γελούσαν περιγελούσαν 

8. φυτά φυτολόγιο, έμφυτος 

9. νέος νεόκτιστος 

10. αύριο μεθαύριο 

 

 

 

 

  

10 
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3. α) Να δώσετε ένα συνώνυμο (με τη σημασία που έχει η λέξη στο κείμενο): 

 

1. γυναίκα  σύζυγος 

2. διαλέξω επιλέξω 

3. χρόνο έτος 

4. περιστατικό επεισόδιο, γεγονός, ιστορία 

5. ωραία όμορφα 

 

 

β) να δώσετε ένα αντώνυμο (με τη σημασία που έχει η λέξη στο κείμενο) 

1. όλους κανέναν 

2. ενθάρρυνε αποθάρρυνε, απέτρεψε 

3. άδεια γεμάτη 

4. βρασμένο ωμό 

5. θάρρος δειλία 

 

10 x 1 (η μονάδα δίνεται, όταν ο τύπος είναι γραμμένος σωστά) 

         

                 

 

  

10 
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4. Σε κάθε ομάδα λέξεων βρείτε τη λέξη που δεν ταιριάζει γραμματικά  με τις υπόλοιπες (βάζοντας ένα x στο 

αντίστοιχο τετραγωνάκι) και αιτιολογήστε την επιλογή σας, όπως στο παράδειγμα [5x2 = 10]:  

        κοινές      ευχάριστες      πολύτιμες       υπογραμμισμένες    ☒ 
 
       Δεν ταιριάζει, γιατί είναι μετοχή, ενώ οι άλλες είναι επίθετα. 
 

i. γυναίκα    • Ανατολή   ☒  μητέρα   •  ώρα    • 

δεν ταιριάζει, γιατί είναι κύριο ουσιαστικό (ή θηλ. σε -η), ενώ τα υπόλοιπα είναι κοινά (ή θηλ. σε -α).  

 

ii. τους είπε  •  τους έδωσε   •  φυτά τους   •  τους νέους   ☒ 

δεν ταιριάζει, γιατί είναι άρθρο, ενώ τα υπόλοιπα είναι αντωνυμίες.  

 

iii. εδώ   ☒  όταν   •  γιατί   •  και   • 

δεν ταιριάζει, γιατί είναι τοπικό επίρρημα, ενώ τα υπόλοιπα είναι σύνδεσμοι. 

 

iv. διηγήθηκε    ☒  κατάλαβε   •  είπε   •  πλησίασε   • 

δεν ταιριάζει, γιατί είναι στην παθητική φωνή, ενώ τα υπόλοιπα στην ενεργητική.  

 

v. ποτίσεις   •  φροντίσεις   •  σχέσεις   ☒  φυτέψεις   • 

δεν ταιριάζει, γιατί είναι ουσιαστικό, ενώ τα υπόλοιπα είναι ρήματα.  

 

                         

  

10 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ        10 μονάδες 

 

1. Για καθεμιά από τις παρακάτω φράσεις να επιλέξετε τη σωστή ολοκλήρωσή της σημειώνοντας ένα ☒ στο 

κουτάκι που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση [5].         

 

 

i. Η συντομογραφία ΕΕ σημαίνει 

● Ενωμένοι Έλληνες  

● Εντός Ευρώπης   

● Ευρωπαϊκή Ένωση  ☒ 

● Ενωμένοι Ευρωπαίοι  

 

ii. Ο άνθρωπος πάτησε πρώτη φορά το πόδι του στο φεγγάρι 

● τον 20ο αιώνα ☒ 

● τον 19ο αιώνα  

● κατά την αρχαιότητα  

● ποτέ  

 

iii. Η Λάρισα  βρίσκεται  

● στη Μακεδονία     

● στην Πελοπόννησο    

● στη Θεσσαλία   ☒ 

● στη Θράκη      

 

iv. Η Κίνα είναι μια χώρα  

● της Σαουδικής Αραβίας     

● της Άπω Ανατολής     ☒ 

● της Μέσης Ανατολής     

● της Κεντρικής Αφρικής 

 

v. Η συντομογραφία Ι.Χ. σημαίνει 

● Ιδιωτικής Χρήσης     ☒ 

● Ιερό Χρέος     

● Ιδιωτικός Χώρος     

● Ιερός Χώρος      

 

 

5 
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2. Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις παρακάτω φράσεις  Σωστές ή Λανθασμένες σημειώνοντας ένα  x στο 

αντίστοιχο κουτάκι [5]:         

π.χ.  Το Κολλέγιο Ανατόλια βρίσκεται στην Αθήνα Σ • Λ ☒ 

 

 

i. Ο Γιώργος Σεφέρης τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

Σ ☒  Λ • 

ii. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται κάθε 4 χρόνια. 

Σ ☒  Λ • 

 

iii. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1940.  

Σ •  Λ ☒ 

iv. Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 24 ώρες. 

Σ •  Λ ☒ 

v. Κοινό νόμισμα σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ είναι το δολάριο. 

Σ ☒  Λ • 

5 


