
 

Ενότητα 9           Βιβλία-Βιβλιοθήκες            Σκυταλοδρομία ανάγνωσης 
 

 

Ασκήσεις εμπέδωσης 
 
 
1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες προτάσεις ως ανεξάρτητες ή 
εξαρτημένες.  
 

i. Η Πόπη δουλεύει πολλές ώρες κάθε μέρα..  

ii. Παριστάνει τον πλούσιο, ενώ δεν έχει χρήματα. 

iii. Αν δεν έρθεις, θα φύγω. 

iv. Είσαι σίγουρος ότι τον είδες; 

v. Όλοι τον συμπαθούν, επειδή είναι ειλικρινής.  

vi. Θα φτιάξω γλυκό, που θα γλείφετε τα δάχτυλά σας.  

 
2. Να ενώσεις τις παρακάτω προτάσεις   κάνοντας τη μία από τις δύο εξαρτημένη και 
χρησιμοποιώντας το σύνδεσμό που είναι στην παρένθεση.  
 

i. Το χιόνι  έπεφτε όλη μέρα. Το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα (που) ………………… 

ii. Θα φύγω. Δε με χρειάζεσαι άλλο. (αφού) ………………………………………… 

iii. Έχω πολύ διάβασμα. Δε θα βγω σήμερα. (γιατί) ………………………………… 

iv. Μένει μόνος του. Έχει δυο παιδιά. (αν και) ……………………………………… 

v. Ακούσαμε το θόρυβο. Βγήκαμε έξω τρέχοντας. (μόλις) ………………………….. 

 
3. Να μετατρέψετε τις παρακάτω ρηματικές φράσεις σε ονοματικές και αντίστροφα. 
 

Πλένει ρούχα  …………………………………………………………………………... 

Πρόσφεραν λίγα χρήματα ………………………………………………………………. 

Υποσχέθηκαν αμοιβή. …………………………………………………………………… 

Ταξιδέψαμε στην  Ευρώπη. ……………………………………………………………… 

Διαγραφή του Παύλου από το σύλλογο ………………………………………………….. 

Έντονο ενδιαφέρον για το σπίτι. …………………………………………………………. 

Ο γυρισμός των μεταναστών. ……………………………………………………………. 

Παρουσίαση καινούριων βιβλίων. ………………………………………………………... 

Αναγνώριση του ληστή. …………………………………………………………………. 

Κατασκευή τείχους. ……………………………………………………………………... 

Η ανακάλυψη της Αμερικής. …………………………………………………………….. 
 
 



 

4. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με το επίθετο πολύς, σε όποιο γένος, 
αριθμό και πτώση πρέπει, ή το επίρρημα πολύ.  
 

i. Είχε  ………………  νεύρα και έκανε ……………… φασαρία χωρίς να υπάρχει 

λόγος.  

ii. Μη ρίξεις ……………… ζάχαρη στον καφέ μου. Τον πίνω σκέτο.  

iii. Έχω πάρει ……………… κιλά και πρέπει να αδυνατίσω. 

iv. Σήμερα κάνει ………………  κρύο, ενώ χθες είχε ……………… ζέστη.  

v. ………………  φτηνά αγόρασες την τσάντα. Φαίνεται ότι κοστίζει ………………  

περισσότερο.  
 
5. Σχημάτισε σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το επίθετο πολύς: 
 

όροφος  ……………….. πλήθος ……………… πτυχή ………………. 

συλλαβή ………………  ώρα ……………… … φώτα ……………….. 

φωνή  ………………....  ημέρα ……………….. πείρα ………………. 

μηχάνημα …………….  σελίδα ……………….. τιμή ………………… 

 
 
6. Να σχηματίσετε  σύνθετες λέξεις με τα παρακάτω συνθετικά.  
 

συν -  +   μορφώνω …………………….. συν - +  ζω …………………………… 

συν -  +   γράφω    ……………………..  συν -  +   λόγος ……………………….. 

συν -  +   στεγάζω ……………………..   συν -  +   κάτοικος …………………….. 

συν -  +   ρίζα …… ……………………. συν -  +    χαίρω ……………………….. 

συν -  +    πολίτης  ……………………..  συν -  +   βάλλω ………………………..                     
 
7. Διάβασε με προσοχή τι λέει το κείμενο και προσπάθησε να βάλεις κόμματα όπου 
πρέπει:  
 

Συνεργάστηκα με εφημερίδες περιοδικά καθώς και με παιδικά προγράμματα στο 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Μου αρέσει να συμπάσχω με τα πάθη των ανθρώπων να 

είμαι κολλημένη στα ίδια μου και τα  ίδια με φωτεινά διαλείμματα τις ανθισμένες μυγδαλιές 

και τα γυαλάκια που ανακαλύπτω στην παραλία. Για να έχει ενδιαφέρον το δείπνο μου θα 

καλούσα στο τραπέζι ένα ναυτικό μια παλιά Αθηναία μία τσιγγάνα και θα απάγγειλα το 

«Γύφτισσες ήρθανε ντυμένες φανταχτερά γιορτής φουστάνια» του Παλαμά.  
 

                         Τασούλα Τσιλιμένη- Αθηνά Ξάφη, Λεξικό Συγγραφέων για παιδιά 
 

 
 
 
  


