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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-10: 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:  

1. Το ρήμα «πιστεύω» είναι λέξη:    

Α) μονοσύλλαβη    Β) δισύλλαβη    Γ) τρισύλλαβη   Δ) πολυσύλλαβη    Ε) καμία από τις προηγούμενες     

2. Η λέξη «ένας» είναι:   

Α) μονοσύλλαβη    Β) δισύλλαβη    Γ) τρισύλλαβη    Δ) πολυσύλλαβη    Ε) καμία από τις προηγούμενες     

3. Η λέξη «πολλαπλασιάζω» είναι:   

Α) μονοσύλλαβη    Β) δισύλλαβη    Γ) τρισύλλαβη   Δ) πολυσύλλαβη    Ε) καμία από τις προηγούμενες     

4. Η λέξη «έξι» είναι:    

Α) μονοσύλλαβη    Β) δισύλλαβη    Γ) τρισύλλαβη   Δ) πολυσύλλαβη    Ε) καμία από τις προηγούμενες     

5. Η λέξη «μπρος» είναι:    

Α) μονοσύλλαβη    Β) δισύλλαβη    Γ) τρισύλλαβη   Δ) πολυσύλλαβη    Ε) καμία από τις προηγούμενες     

Συμπληρώστε τις προτάσεις, επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη:    

6. Την ερχόμενη βδομάδα  θα   ________________ μια θεατρική παράσταση με τους γονείς μου.  

Α) κοιτάξω     Β) παρακολουθήσω   Γ) παραστώ  Δ)  παρευρεθώ    Ε) παρουσιαστώ  

7. Η καθηγήτρια μάς ζήτησε να  ________________ στο τετράδιό μας τις σημειώσεις που έγραψε 

στον πίνακα.  

Α) κοιτάξουμε    Β) διαβάσουμε     Γ) αναγνώσουμε      Δ) παρακολουθήσουμε     Ε) αντιγράψουμε   

8. Μαζί με τον διπλανό μου __________________  στους συμμαθητές μας  την εργασία μας για το 

περιβάλλον. 

Α) διηγηθήκαμε  Β) αφηγηθήκαμε  Γ) υποδυθήκαμε  Δ) παρουσιάσαμε Ε) γράψαμε                                                

9. ____________________  σε διεθνείς εξετάσεις στα Αγγλικά, για να μπορώ να  εξασφαλίσω θέση 

σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας. 

Α) Προσπέρασα Β) Ξεπέρασα Γ) Παρακάθισα Δ) Έμεινα στάσιμος  Ε) Προάχθηκα 

10. Πώς  __________________ στο ταξίδι;  Ψωνίσατε;   

Α) πέρασες  Β) ταξιδέψατε  Γ)  πέρασαν  Δ) περάσαμε  Ε) περάσατε     
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 11-20: 4 ΜΟΝΑΔΕΣ 

11. Η Ελένη είναι  __________________ της Γ΄ λυκείου και επιθυμεί να  σπουδάσει ιατρική. 

Α) καθηγήτρια    Β)  μαθήτρια   Γ) συμμαθήτρια   Δ) συμφοιτήτρια   Ε) φοιτήτρια    

12.  Στην Κύπρο οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ___________________  όταν συμπληρώσουν το 

18ο έτος της ηλικίας τους.   

Α) ψηφίζουν   Β) διαλέγουν   Γ) επιλέγουν   Δ) απορρίπτουν   Ε) αποδέχονται      

13.  Ο καθηγητής με απέβαλε από την τάξη διότι  __________________  με τον διπλανό μου.   

Α) διαφωνούσα  Β) συνεννοούμουν  Γ) επικοινωνούσα  Δ) μιλούσα  Ε) συμφωνούσα    

14.   Το αυτοκίνητό μου πρέπει επειγόντως να ____________________ διότι είναι πολύ λερωμένο.   

Α) πλυθεί    Β) ξεπλυθεί     Γ) συγυριστεί      Δ) σκουπιστεί      Ε) απολυμανθεί  

15.  Η αγωγή που πήρε τον ____________________  κι έτσι ξεπέρασε σχετικά γρήγορα την 

ασθένεια.  

Α) έβλαψε    Β) ευεργέτησε    Γ) αρρώστησε    Δ) προβλημάτισε      Ε) ωφέλησε  

16. Εδώ και δύο  χρόνια  ______________________  απογευματινά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 

για να ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. 

Α) διδάσκω    Β) παραδίδω    Γ) παρακολουθώ    Δ) παρακάθομαι    Ε) φοιτώ     

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  Μόνο μία είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε.  

17.  Ο αόριστος του ρήματος διαβάλλω είναι:    

Α) διέβαλα    Β) διέβαλλα    Γ) έχω διαβάλει    Δ) είχα διαβάλει   Ε)  διαβάλλω 

18.  Ο μέλλοντας στιγμιαίος του ρήματος  απαλλάσσω είναι:    

Α) θα απαλλάσσω    Β) απάλλαξα   Γ) θα έχω απαλλάξει   Δ) απάλλασσα   Ε) θα απαλλάξω      

19.  Ο παρακείμενος του ρήματος παραιτούμαι είναι:    

Α) θα έχω παραιτηθεί   Β) έχω παραιτηθεί   Γ) είχα παραιτηθεί   Δ) θα παραιτούμαι   Ε) παραιτήθηκα     

20. Ο υπερσυντέλικος του ρήματος καταγράφω είναι:    

Α) έχω καταγράψει   Β) θα έχω καταγράψει   Γ) είχα καταγράψει   Δ)  κατέγραψα Ε) κατέγραφα       
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 21-30: 5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

21. Η δικηγόρ __  ,  το πολ __ ,  ο φαρδ __ ς ,  του ψυγ __ ου ,   το νοσοκομ__ ο       

Α) η, ύ, ί, ύ, εί  

Β) ος, ή, ί, ού, εί  

Γ) ου, ή, ί, ή, ί  

Δ) ος, ύ, ύ, εί, εί  

Ε) ος, οί, ί, ύ , ί   

22. __ άκι  ,  πα__ άκι ,   __ ίτζικας  ,  ά __ υρα  ,   βό __ αλο   

Α) τζ, γκ, τσ, γκ, ντ  

Β) ντ, γκ, τσ, γγ, ντ  

Γ) τζ, γκ, γγ, γκ, ντ   

Δ) τσ, γγ, τζ, γκ, ντ  

Ε) τζ, γκ, τζ, γκ, τσ    

23.  ___ άνδρα,  ___ φυλακές,  ___  θάλασσες,  ___ οδός,  ___ ποτάμι   

Α) των, της, τους, η, του   

Β) το, τις, του, την, τον  

Γ) τον, τις, οι, η, το  

Δ) τον, της, τους, τη, το  

Ε) τον, τις, τους, τη, το  

Διαβάστε το κείμενο «Το μαύρο κύμα» και απαντήστε τις  ερωτήσεις 24-30  

Η Κενγκά άνοιξε τις φτερούγες για να πετάξει, αλλά το κύμα ήταν πιο γρήγορο και την πήρε από 
κάτω. Όταν ξαναβγήκε στην επιφάνεια, το φως της μέρας είχε χαθεί, κι όταν κούνησε δυνατά το 
κεφάλι, κατάλαβε πως η κατάρα των θαλασσών την είχε τυφλώσει.  

Η Κενγκά με τ' ασημιά φτερά βούτηξε πολλές φορές το κεφάλι της στο νερό, ώσπου κάποιες ακτίνες 
φωτός έφτασαν στις κόρες των ματιών της που 'χαν σκεπαστεί με πετρέλαιο. Η παχύρρευστη κηλίδα, 
η μαύρη μάστιγα, της είχε κολλήσει τα φτερά στο σώμα, κι η Κενγκά κουνούσε τα πόδια, με την 
ελπίδα να κολυμπήσει γρήγορα και να φύγει μακριά απ' το μαύρο κύμα. 

Με όλους τους μύες της πιασμένους από την προσπάθεια, κατάφερε κάποτε να φτάσει στο τέλος της 
πετρελαιοκηλίδας και να 'ρθει σ' επαφή με το καθαρό νερό. 
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Όταν, βουτώντας το κεφάλι στο νερό κι ανοιγοκλείνοντας συνέχεια τα μάτια, κατάφερε να τα 
καθαρίσει, σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τον ουρανό· δεν είδε παρά κάτι σύννεφα ανάμεσα στη 
θάλασσα και στην απεραντοσύνη του ουράνιου θόλου. Ήδη οι συντρόφισσές της απ’ το σμήνος του 
Φάρου της Κόκκινης Άμμου πρέπει να ’χαν πετάξει μακριά — πολύ μακριά.  

Έτσι ήταν ο νόμος. Είχε δει κι η ίδια άλλους γλάρους να μολύνονται από το θανάσιμο μαύρο κύμα, κι 
όσο δυνατή κι αν ήταν η λαχτάρα της να κατέβει για να βοηθήσει, είχε αναγκαστεί ν’ απομακρυνθεί, 
υπακούοντας στον νόμο που απαγορεύει την παρουσία στον θάνατο των συντρόφων.  

Με τα φτερά τους ακίνητα, κολλημένα στο σώμα τους, οι γλάροι αποτελούσαν εύκολη λεία για τα 
μεγάλα ψάρια, ή πέθαιναν αργά, από ασφυξία, καθώς το πετρέλαιο έφραζε όλους τους τους πόρους.  

Αυτό το τέλος την περίμενε, κι η Κενγκά ευχήθηκε να την κατάπιναν αμέσως τα σαγόνια κάποιου 
κήτους. 

Η μαύρη κηλίδα. Η μαύρη μάστιγα. Περιμένοντας το τέλος της, η Κενγκά έπιασε να καταριέται τους 
ανθρώπους. 

«Όχι όμως όλους… Να μην είμαι και άδικη», έκρωξε αδύναμα. 

Πολλές φορές, από ψηλά, είδε πώς κάτι μεγάλα πετρελαιοφόρα επωφελούνταν τις μέρες που ’χε 
στεριανή ομίχλη για να βγουν στη θάλασσα και να πλύνουν τις δεξαμενές τους. Σκόρπιζαν στη 
θάλασσα χιλιάδες λίτρα από μια ουσία παχύρρευστη και μολυσματική, που επέπλεε στο κύμα. Είδε 
όμως κι άλλες φορές που κάτι μικρά πλεούμενα πλεύριζαν τα πετρελαιοφόρα κι απαιτούσαν απ’ 
αυτά ν’ αδειάσουν τις δεξαμενές τους. Δυστυχώς, όμως, αυτά τα πλεούμενα δεν έφταναν πάντα 
εγκαίρως για ν’ αποτρέψουν τη δηλητηρίαση των θαλασσών.  

Η Κενγκά πέρασε τις πιο βασανιστικές ώρες της ζωής της καθισμένη πάνω στο νερό, με το 
τρομοκρατημένο της μυαλό να φαντάζεται τον πιο φριχτό θάνατο· χειρότερο απ’ το να την 
κατασπαράξει ένα ψάρι, χειρότερο ακόμα κι απ’ το να υποφέρει την αγωνία της ασφυξίας, ήταν το 
να πεθάνει από την πείνα.  

Μπροστά στην εφιαλτική προοπτική ενός αργού θανάτου, κούνησε το σώμα της και διαπίστωσε με 
έκπληξη πως το πετρέλαιο δεν είχε πειράξει τις φτερούγες ως τη ρίζα τους. Μπορεί τα πούπουλά 
τους να ’χαν ποτιστεί απ’ αυτή την παχύρρευστη ουσία, τουλάχιστον, όμως, μπορούσε να τις ανοίξει.  

«Μπορεί και να ’χω μια ελπίδα να βγω από δω», έκρωξε η Κενγκά, «εκεί ίσως, αν πετάξω ψηλά, πολύ 
ψηλά, ο ήλιος να λιώσει την κατάρα που ’χει κολλήσει στα φτερά μου».  

Θυμήθηκε μια ιστορία που τής είχε διηγηθεί μια γριά συντρόφισσα: πως ήταν κάποτε ένας 
άνθρωπος, που τον έλεγαν Ίκαρο, κι αυτός, που λαχταρούσε να πετάξει, πήρε φτερά αετού και τ’ 
άλειψε με κερί για να τα κολλήσει και να φτιάξει φτερούγες, και πέταξε ψηλά κι έφτασε κοντά στον 
ήλιο, κι η ζέστη του ήλιου έλιωσε το κερί, κι ο Ίκαρος έπεσε.  

Η Κενγκά χτύπησε τις φτερούγες, μάζεψε τα πόδια, σηκώθηκε δυο πόντους κι έπεσε με τα μούτρα 
στο νερό. Πριν δοκιμάσει άλλη μια φορά, βούτηξε ξανά και κούνησε τις φτερούγες κάτω απ’ το νερό. 
Αυτή τη φορά, σηκώθηκε πάνω από ένα μέτρο, πριν ξαναπέσει.  
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Το καταραμένο το πετρέλαιο είχε ποτίσει τα πούπουλα της ουράς, κι η Κενγκά δεν μπορούσε να 
κουμαντάρει το ανέβασμα. Ξαναβούτηξε κι έπιασε να καθαρίζει με το ράμφος το στρώμα της 
βρομιάς που ’χε σκεπάσει την ουρά της. Πονούσε που ξερίζωνε τα φτερά της, αλλά, στο τέλος, η ουρά 
της ήταν πολύ καθαρότερη.  

Με την πέμπτη προσπάθεια, η Κενγκά κατόρθωσε να πετάξει. 

Φτεροκοπούσε απεγνωσμένα, αλλά το βάρος του πετρελαίου δεν την άφηνε να ελέγξει το πέταγμά 
της. Λίγο να κουραζόταν, και θα ’πεφτε με όλο το βάρος, σε μια στιγμή. Ευτυχώς, δεν την είχαν πάρει 
τα χρόνια, και οι μύες της σήκωναν εύκολα το ζόρι.  

Πέταξε πολύ ψηλά. Χωρίς να σταματήσει το φτερούγισμα, κοίταξε κάτω κι είδε τη λεπτή, άσπρη 
γραμμή της ακτής. Είδε και κάτι καράβια, που ήταν σαν κουκκίδες σε γαλάζιο ύφασμα. Πέταξε ψηλά, 
αλλά ο ήλιος δεν της έκανε το χατίρι. Ή οι ακτίνες του ήταν πολύ αδύναμες ή το στρώμα του 
πετρελαίου ήταν πολύ παχύ.  

Η Κενγκά κατάλαβε πως δε θα ’χε για πολύ ακόμα τη δύναμη να φτεροκοπάει, κι έψαξε να βρει ένα 
μέρος στην ενδοχώρα (εσωτερικό -μακριά από τη θάλασσα- μέρος μιας χώρας) για να κατέβει, 
ακολουθώντας την πράσινη και φιδωτή γραμμή του Έλβα (Έλβας: ποταμός της βορειοδυτικής 
Γερμανίας). Το φτερούγισμά της γινόταν όλο και πιο βαρύ, όλο και πιο αργό. Έχανε δυνάμεις. Έπεφτε. 

Σε μιαν απέλπιδα προσπάθεια να ξανακερδίσει ύψος, έκλεισε τα μάτια και φτερούγισε με όσες 
δυνάμεις τής είχαν απομείνει. Δεν κατάλαβε πόση ώρα πέταξε με τα μάτια κλειστά, όταν όμως τα 
άνοιξε, πετούσε πάνω από έναν ψηλό πύργο μ’ έναν χρυσαφένιο ανεμοδείκτη.  

«O Άγιος Μιχαήλ!», έκρωξε, αναγνωρίζοντας το καμπαναριό της αμβουργιανής (του Αμβούργου) 
εκκλησίας. 

Τις φτερούγες της δεν μπορούσε πια ούτε να τις κουνήσει. 

L. Sepúlveda, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει (απόσπασμα, διασκευή),  

Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης, Opera 

 

 
 

24. Η Κενγκά ήταν :  

Α) μια γλαροπούλα που ταξίδευε ελεύθερη στις θάλασσες    

Β)  ένας πελεκάνος που μολύνθηκε από τη λερωμένη θάλασσα  

Γ) μια γλαροπούλα που παγιδεύτηκε στη θάλασσα εξαιτίας μιας πετρελαιοκηλίδας 

Δ)  μια γλαροπούλα που παγιδεύτηκε στη θάλασσα από μια πετρελαιοκηλίδα, πολύ γρήγορα όμως 

κατάφερε να ξεπλύνει τις φτερούγες της στο νερό και να πετάξει μακριά      

Ε)  ένα θαλασσοπούλι που πνίγηκε σε μια πετρελαιοκηλίδα    

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2592,21880/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2592,21880/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2592,21880/
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25.  Μόλις η Κενγκά αντιλήφθηκε ότι η ζωή της κινδυνεύει:  

Α) ζήτησε βοήθεια από άλλα πουλιά, κρώζοντας δυνατά    

Β) κουνούσε τα πόδια, με την ελπίδα να κολυμπήσει γρήγορα και να φύγει μακριά από το μαύρο κύμα    

Γ)  προσπάθησε με αργές κινήσεις, να πετάξει μακριά 

Δ) απελπίστηκε κι αφέθηκε να πεθάνει στο νερό    

Ε) έψαχνε να βρει κάποιο κήτος για να τη φάει και να μην υποφέρει 

 

26. Η θάλασσα μολύνθηκε από: 

Α) τα πετρελαιοφόρα που βούλιαζαν για διάφορους λόγους, μολύνοντας το νερό 

Β) κάτι μικρά πλεούμενα που πλεύριζαν τα πετρελαιοφόρα κι απαιτούσαν απ’ αυτά να αδειάσουν τις 

δεξαμενές τους  

Γ)  πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο κι είχαν διαρροή εξαιτίας κάποιων τεχνικών προβλημάτων     

Δ)  εμπορικά πλοία που λόγω κάποιων διαφορών που είχαν με εταιρείες πετρελαίου, έριξαν το 

πετρέλαιο που μετέφεραν, στη θάλασσα  

Ε) τα πετρελαιοφόρα που επωφελούνταν τις μέρες που ‘χε στεριανή ομίχλη για να βγουν στη 

θάλασσα και να πλύνουν τις δεξαμενές τους, σκορπίζοντας χιλιάδες λίτρα πετρέλαιο 

 

27.  Όταν η Κενγκά κατάλαβε πως το πετρέλαιο δεν είχε πειράξει τις φτερούγες της ως τη ρίζα τους 

και μπορούσε ακόμα να τις ανοίξει:    

Α) ξαναπροσπάθησε να κολυμπήσει στο καθαρό νερό, για να ξεπλυθούν οι φτερούγες της       

Β) σύρθηκε μέχρι την ακτή, ελπίζοντας να τη δει κάποιος άνθρωπος και να τη σώσει    

Γ)  είχε την ελπίδα πως αν πετάξει πολύ ψηλά, ο ήλιος θα λιώσει το πετρέλαιο που κόλλησε στις 

φτερούγες της και θα μπορούσε να σωθεί, όπως έγινε στον μύθο του Ίκαρου, που ο ήλιος έλιωσε τις 

κερένιες του φτερούγες    

Δ)  προσπάθησε να πλησιάσει ένα σμήνος γλάρων που άκουσε από μακριά, για να τη βοηθήσουν 

Ε)  πέταξε μακριά και σώθηκε          
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28.  Η Κενγκά, αφού κατάφερε να πετάξει ψηλά:  

Α) έπεσε μετά από λίγη ώρα ξαφνικά, διότι δεν είχε δύναμη  

Β)  ξεπέρασε τον κίνδυνο και δεν ξαναπλησίασε τη μολυσμένη θάλασσα      

Γ)  βρήκε ένα σμήνος γλάρων που τη βοήθησαν να ξεπεράσει τον κίνδυνο 

Δ)  απογοητεύτηκε γιατί ο ήλιος δεν της έκανε το χατίρι να καθαρίσει τα φτερά της      

Ε) αντιλήφθηκε με χαρά πως ο ήλιος έλιωσε το πετρέλαιο και καθάρισε τα φτερά της   

 

29.  Πώς εξελίχθηκε η ιστορία με την Κενγκά; 

Α) Η Κενγκά κατάλαβε πως δεν είχε πια καμιά ελπίδα σωτηρίας , γι΄ αυτό έψαξε ένα μέρος στην 

ενδοχώρα, για να κατέβει 

Β)  Η Κενγκά σώθηκε τελικά κι έτσι η ιστορία είχε αίσιο τέλος 

Γ) Η Κενγκά, μετά την περιπέτειά της πήρε ένα καλό μάθημα κι έτσι έγινε πιο προσεκτική, 

αποφεύγοντας τις πετρελαιοκηλίδες      

Δ) Η Κενγκά μίσησε τους ανθρώπους και τους θεωρούσε όλους ανεξαιρέτως, κακούς       

Ε)  Βλέποντας οι άνθρωποι τη νεκρή Κενγκά, ευαισθητοποιήθηκαν και δεν μολύνουν πια τις θάλασσες  

 

30. Ποιο μήνυμα παίρνουμε από την ιστορία της Κενγκά; 

Α) ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι αν οι γλάροι δεν είναι προσεκτικοί και μολύνονται στη θάλασσα 

Β)  ότι πρέπει να διατηρούμε καθαρή τη θάλασσα για να μην καταστρέφουμε τη θαλάσσια ζωή, και, 

συνεπώς το περιβάλλον μας       

Γ) ότι πρέπει οι άνθρωποι να λάβουν κάποια προειδοποιητικά μέτρα για τα πουλιά ώστε να μπορούν 

να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να αποφεύγουν τις πετρελαιοκηλίδες       

Δ) ότι οι πετρελαιοκηλίδες δεν είναι τελικά τόσο καταστροφικές, αφού οι γλάροι πολλαπλασιάζονται 

εύκολα     

Ε)  ότι τα πουλιά παρά τις περιπέτειές τους, δεν συνετίζονται 


