
 

 
 
 Να διαβάσεις το παρακάτω κείμενο και να απαντήσεις στις ερωτήσεις : 

          Η Ματίλντα ήταν ένα απόλυτα προικισμένο παιδί. Ήταν ευαίσθητη και 

πανέξυπνη. Το μυαλό της ήταν τόσο εύστροφο και μάθαινε τόσο γρήγορα. Όταν 

ήταν ενάμισι έτους μιλούσε με απόλυτη άνεση και ήξερε τόσες πολλές λέξεις, 

ώστε συναγωνιζόταν τους μεγάλους. Οι γονείς της, αντί να την επαινούν, της 

έλεγαν πως ήταν μια ενοχλητική πολυλογού. Όταν έγινε τριών ετών, η Ματίλντα 

είχε μάθει ανάγνωση, διαβάζοντας μόνη της τις εφημερίδες και τα περιοδικά που 

βρίσκονταν σκορπισμένα σ’ όλο το σπίτι. Στα τέσσερα, μπορούσε πια να διαβάζει 

γρήγορα και καλά και όπως ήταν φυσικό άρχισε να λαχταρά να διαβάσει και 

βιβλία. Μα το μόνο βιβλίο που υπήρχε σ’ εκείνο το σπίτι ήταν μια «Εύκολη 

Μαγειρική». Αφού το διάβασε κι έμαθε απέξω τις συνταγές, αποφάσισε πως 

ήθελε να διαβάσει και κάτι πιο ενδιαφέρον. 

- Μπαμπά, είπε, μήπως θα μπορούσες να μου αγοράσεις ένα βιβλίο; 

- Ένα βιβλίο; Είπε εκείνος. Και τι το θέλεις εσύ το παλιοβιβλίο; Δε σου κάνει 

η τηλεόραση; Έχεις αρχίσει να γίνεσαι κακομαθημένη κορίτσι μου. 
 

 

 (Ρόαλντ Νταλ, Ματίλντα) 

 

1) Να γράψεις πώς χαρακτηρίζει ο συγγραφέας τη Ματίλντα και ποια άποψη έχουν οι 

γονείς της. Σημείωσε επίθετα και μετοχές: 
 

Ο συγγραφέας:…………………………,…………………………..,……………………………….,………………………. 

Οι γονείς:………………………………………,……………………………………………. 

2) Διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο τι ασυνήθιστο διαπιστώνεις για τη Ματίλντα και 

τι για τους γονείς της σχετικά με τη φιλομάθειά της;(ολοκληρωμένη απάντηση) 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) Φαντάσου τη συνέχεια της παραπάνω ιστορίας. (Πώς θα μπορούσε η ηρωίδα μας να 

αλλάξει την αλλάξει την άποψη του πατέρα της; Τι κατάφερε τελικά να γίνει 

μεγαλώνοντας;) 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Στις παρακάτω εκφράσεις να υπογραμμίσεις τα ρήματα, να σημειώσεις με Κ.Π και 

σε παρενθέσεις τις ανεξάρτητες προτάσεις, να υπογραμμίσεις τις εξαρτημένες και να 

σημειώσεις το είδος τους: 

 

 Όταν ήταν ενάμισι έτους ,(μιλούσε με απόλυτη άνεση). Χρονική δευτ.πρόταση  

 Ήξερε τόσες πολλές λέξεις, ώστε συναγωνιζόταν τους 

μεγάλους. 

________________ 

 Της έλεγαν πως ήταν μια ενοχλητική πολυλογού. ________________ 

 Μπορούσε να διαβάζει γρήγορα και καλά.  _______________ 

 Αποφάσισε πως ήθελε κάτι πιο ενδιαφέρον. ________________ 

 

5)Να κλίνεις το ρήμα προσποιούμαι στις παρακάτω εγκλίσεις: 

Οριστική Αορίστου Συνοπτική Υποτακτική Συνοπτική Προστακτική 

προσποιήθηκα Να προσποιηθώ ------------------------------------ 

  εσύ 

  ------------------------------------ 

  ------------------------------------ 

  εσείς 

  ------------------------------------ 

 

6)Στις παρακάτω προτάσεις του  να χαρακτηρίσεις συντακτικά τις υπογραμμισμένες 

λέξεις, βάζοντας  Υ, Ρ, Α, ή Κ. 

 

 Η μαθήτρια πήρε τον λόγο. 

 Ο φίλος μου είναι πανέξυπνος. 

 Θεωρείται μεγαλόψυχος. 

Κ.Π 



 Ο καθηγητής μας εξήγησε την άσκηση. 

 Ήχοι γλυκύτατοι πλημμύρισαν το δωμάτιο. 

 Η συνάντηση κρύβει παγίδες. 

 Το μυαλό σου κόβει. 

 

7)Τοποθετήστε  τα ρήματα όλων των προτάσεων της παραπάνω άσκησης στην 

αντίστοιχη γραμμή: 
 

αμετάβατα :  

μεταβατικά :  

συνδετικά :  

 

8)Να υπογραμμίσεις τα αντικείμενα για τα μαυρισμένα ρήματα των προτάσεων. 

 Ο πελάτης πίστευε ότι τον εξαπάτησε ο έμπορος. 

 Αν δεν τον τιμωρήσετε παραδειγματικά, θα επαναλάβει το αδίκημα.  

 Η μητέρα προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του. 

 Αυτή την εποχή οι μαθητές νοσταλγούν να ανοίξουν σύντομα τα σχολεία. 

 

9) Να κλίνεις το ρήμα «χρησιμοποιούμαι» στην Οριστική Ενεστώτα, στη φωνή που 

βρίσκεται: 

 

 

 

εγώ εμείς  

εσύ εσείς  

αυτός αυτοί 

10) Να συμπληρώσεις  λ  ή  λλ  στα κενά των παρακάτω λέξεων: 

 Αμφιβά__ω  αν θα κερδίσουμε στον αγώνα της Κυριακής. 

 Ο διαιτητής απέβα__ε  τον παίκτη για αντικανονικό μαρκάρισμα. 

 Με έχεις προσβά__ει  μ’ όσα ανέφερες για έμενα στους φίλους μου. 

 Η οικογένεια περιβά__ει  με αγάπη τα μέλη της. 

ΘΥΜΗΣΟΥ:ΤΟ 

ου ΓΙΝΕΤΑΙ ει 

Sos Αντικείμενο 

μπορεί να είναι 

και μία 

εξαρτημένη 

πρόταση! 

λλ  

ΜΟΝΟ στους 

εξακολουθητικούς  

χρόνους 



 

Ονοματεπώνυμο:................................................Ημερομηνία:................. 

 

1)Να υπολογίσεις τις παρακάτω δυνάμεις:  

 

 α) 52 =5Χ5= 25 

 β) 43 = ____________________ = ____________________  

 γ) 25 = ____________________ = ____________________ 

 δ) 53 = ____________________ = ____________________ 

 ε) 16 = ____________________ = ____________________ 

στ) 72 =____________________ = ____________________ 

 

2)Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα με τα τετράγωνα και τους κύβους των παρακάτω 

αριθμών:  

 

Αριθμοί 11 12 15 20 25 30 

Τετράγωνα 112=11Χ11=121      

Κύβοι 113 

=11Χ11Χ11=1331 

     

 

3)Να αναλύσεις τους παρακάτω αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και ύστερα να 

τους γράψεις με μορφή δυνάμεων όπως στο παράδειγμα:  

 

α) 9 = 3  3 = 32             δ) 49 = __________ = __________ 

β) 81 = __________ = __________ ε) 36 = __________ = __________ 

γ) 64 = __________ = __________ στ)100=__________ = __________ 

 

4) Προσπάθησε να αναλύσεις τους παρακάτω αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και 

ύστερα να τους γράψεις με μορφή γινομένου δυνάμεων:  

 

36 2    72    144  

18 2 

9 3 

3 3 

1 

 

 

 

 

36 = 2Χ2Χ3Χ3=22 Χ32   72 = __________  144 = __________ 

 

: 2,3,5,7, 

11,13,… 



5)Να συμπληρώσεις τους πίνακες:  

 

 

 

 

 

 

 

6) Να γράψεις με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10 τους αριθμούς που μας δίνουν οι 

παρακάτω πληροφορίες:  

 

 Το Έβερεστ έχει ύψος 8.832 μέτρα.  

8.832μ.=8.000+800+30+2=8Χ1000+8Χ100+3Χ10+2Χ1=8Χ103+8Χ102+3Χ101+2Χ100 

   

 Ο Νείλος έχει μήκος 6.670.000 μέτρα.   

 6.670.000μ.= ____________________________________________ 

 Ο Αμαζόνιος έχει μήκος 6.520.000 μέτρα. 

 6.520.000μ.= ____________________________________________ 

 

7)Πέντε πόλεις έχουν πληθυσμό: η α΄ 5.000 κατοίκους, η β΄ 17.000 κατοίκους, η γ΄ 

125.000 κατοίκους, η δ΄ 200.000 κατοίκους και η ε΄ 250.000 κατοίκους. Μπορείς να 

γράψεις τον πληθυσμό κάθε πόλης με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10; 

ΛΥΣΗ: 

Α:5.000κάτοικοι=____________________________________________________ 

 

Β:17.000κατ.=______________________________________________________ 

 

Γ:125.000κατ.=_____________________________________________________ 

 

Δ:200.000κάτ.=_____________________________________________________ 

 

Ε:250.000κάτ.=_____________________________________________________ 

 

Αριθμός  Δύναμη  

 

   100   _____  

______     103  

______     104  

10 ______  

______     107 

Δύναμη  Αριθμός 

 

   101   _____  

______          100.000  

______        1.000.000 

109        ________  

108        ________ 

10χ10 

Μην ξεχνάς! Ένα 

βιβλίο μπορεί να σου 

κρατήσει συντροφιά! 


