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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2η  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………. 
 
 
 
1. Συμπλήρωσε τα κενά με τα κατάλληλα αριθμητικά:  

Η πολυκατοικία μας έχει καμιά …………………………… (10) διαμερίσματα. 
Το δικό μας βρίσκεται στον ……………………….. (5) όροφο, έχει 
……………………………………….. (3) κρεβατοκάμαρες και μεγάλες 
τζαμαρίες με …………………………………….. (2) τζάμια. Είναι πολύ 
μεγαλύτερο από εκείνο που μέναμε παλιά, γι’ αυτό και κόστισε σχεδόν τα 
………………………………………….. (3) χρήματα. 
 
2. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης στο σωστό τύπο: 
 

• Έδωσε τη σωστή _____________ στην ______________ . (απάντηση, 
ερώτηση) 

• Οι ταμίες των __________________ είναι υπεύθυνοι για τις 
___________________ .(επιχείρηση, είσπραξη) 

• Κατά τη διάρκεια της _____________ έγιναν ________________ για 
τις νέες _______________ ερευνών. (σύνοδος, συζήτηση, μέθοδος) 

• Οι κεντρικές __________ των ______________ θα παραμείνουν 
κλειστές μέχρι νεότερης ___________ της ____________ (είσοδος, 
εγκατάσταση, απόφαση, διοίκηση) 

• Να προσέχετε πώς περνάτε τις ____________ της ___________, γιατί 
στην _____________ εκτελούνται έργα. (διάβαση, λεωφόρος, άνοδος) 

 

3. Γράψε με μία λέξη πώς λέγεται: 

• πέντε και μισός τόνος:___________ 

• μία και μισή ώρα : _________________ 

• ένα και μισό χρόνο: _________________ 

• δύο και μισή ώρες:____________ 

• μία και μισή μέρα: _________________ 

• τρεις ημέρες: _________________ 

• δύο θέσεις:______________ 



• τρεις ώρες: ______________________ 
 
4. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις συντομογραφίες ή αρκτικόλεξα για να 
αποδώσεις τα παρακάτω: 

o και άλλα:______________              
o Οκτώβριος:___________ 
o Καινή Διαθήκη:_______                    
o νοτιοανατολικός:______ 
o γραμμάρια:________                                     
o σημείωση:________ 
o μετά Χριστόν :_________                
o υπνοδωμάτιο: ______ 
o Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων:________ 
o Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:________ 
o Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας: ________ 

 

5. Συμπλήρωσε τα κενά με τοπικούς προσδιορισμούς διαλέγοντας από 
την παρένθεση:  

(χαμηλά, κοντά στη θάλασσα, σε μακρινές χώρες, από το σπίτι του, στα 
χωριά, έξω, στο γήπεδο) 

• Τα ταξίδια ____________________ κοστίζουν ακριβά. 

• ____________________________ έβλεπε την Ακρόπολη 
___________________________ δε χιονίζει. 

• ______________________ το κρύο ήταν τσουχτερό. 

• __________________________ η πλατεία βρίσκεται στο πιο κεντρικό 
σημείο  

• Ο πατέρας μου συχνά πηγαίνει ________________  
 
 
6. Συμπλήρωσε με αριθμητικά: 

 
• Πέταξα καμιά __________________ (10) παλιές κασέτες και μια 

__________________ (20) ψηφιακούς δίσκους. 

• Με τη ______________ (2) προσπάθεια τα κατάφερε και ήρθε 
________________(9) στη γενική κατάταξη. 

• Το _______________________________________(1969) γεννήθηκε 
ο πατέρας μου και ήταν ο __________________ (3) γιος της 
οικογένειας. 

• Πήρε ___________ (1) στο διαγώνισμα  και στενοχωρήθηκε. 

• Το θέμα είναι ____________ (1)! Φόρτωσαν το φορτηγό με 
_____________ (2) βάρος από αυτό που επιτρεπόταν και έτσι 
προκλήθηκε το ατύχημα! 

 

7. Γράφω τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

την οδό  ____________   



των θαλαμηγών ____________ 
των εντάσεων ___________   
η αίσθηση ____________ 
η ψήφος ____________   
της ανόδου     ____________ 
τις συνοδούς ____________   
την απόσπαση     ____________ 

 

8. Κάνε συντακτική ανάλυση στις προτάσεις: 

 

• Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει όλες τις δουλειές. 

 

• Τρόμαξε ο Μάριος, όταν άκουσε τα νέα. 

 

• Μεθαύριο γιορτάζει ο αδερφός μου και θα του πάρω ωραίο δώρο. 

 

• Το Μάρτη ο καιρός είναι ψυχρός.  

 

• Αφού γύρισε, έψαξε παντού στα πράγματά του για να βρει τα 

παπούτσια. 

9. Γράψε τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες και αρκτικόλεξα: 

 
π.Χ  
 
Δ/ντης    
 
μ.μ   
 

   
  
Η/Υ     
 
κος.   
 
Τηλ.   
 
Β.Δ.   
 

Ι.Χ.   
 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο e mail  
captainconde@yahoo.com  


