
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: η απάντηση σε όλα τα υποερωτήματα είναι υποχρεωτικά.

1. Παρατηρήστε τις λόγιες μετοχές και τα εξαρτήματά τους και σημειώστε με (ν) το σωστό.

 Το ομιλόν πιεσόμετρο 

Το ομιλούν πιεσόμετρο 

Ο διευθύνων την εταιρεία

Ο διευθύνων της εταιρείας

Το οφειλόμενο ποσό

Το οφειλούμενο ποσό

Ο διδάσκοντας του μαθήματος

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Το δρων πρόσωπο

Το δρον πρόσωπο

Η διδάξας το μάθημα

Των υποβληθέντων επιχειρήσεων 

Των υποβληθεισών επιχειρήσεων

Οι συμμετάσχοντες

Οι συμμετασχόντες

Η επιβλέπων καθηγήτρια
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2. Συμπληρώστε τα κενά, έτσι ώστε, σε ό,τι αφορά τη σημασία της ρηματικής περίφρασης, 
να επιτυγχάνεται η αντιστροφή στο ανάλογο παθητικό ή ενεργητικό:

-Α: Πάλι ……….. βόλτα το σκύλο του

-Β: Δεν κατάλαβες, ο σκύλος σου ………… βόλτα μόνος του!

-Α: Αλήθεια, είδες την καπνοδόχο να ………. καπνό

-Β: 'Οπως σου τα λέω, είδα να ………….. από την καπνοδόχο.

-Α: Του αρέσει να …………. φωτογραφία με τους φίλους του.

-Β: Για την ακρίβεια, του αρέσει να …………..ο ίδιος με τους φίλους του!

-Στα τρία τελευταία ματς που έτυχε να παρακολουθήσω, δεν …………. καθόλου τέρματα. Αλλά τι 
να περιμένεις από παίκτες που μπήκαν με αλλαγή και δεν μπορούν να …………ούτε ένα 
…………..

-Α: Σας ………….σε μεγάλο κόπο!

-Β: Είμαι συνηθισμένος σ' αυτά. Κι άλλωστε δεν………..     σε κανένα ………… !

-Με κάλεσαν, αλλά δεν θα πάω! 'Εχουν όλοι τους όπλα, ντουφέκια, πιστόλια και τα κουβαλάνε 
στους γάμους και τα πανηγύρια. Φοβάμαι καμιά αδέσποτη... Θα ρίχνουν …………. οι από 'δώ, θα 
…………  ……………. οι από κει, έχει να πέσει πολύ ………….και…………...

3. Σημειώστε τη σημασιολογική διαφορά μεταξύ των (Α) και (Β):

 πιάνω τόπο

 κάνω το χατίρι
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4.  Προσθέστε ένα από τα ακόλουθα β' συνθετικά (-μαιμού, -δώρο, -κολοσσός, -πρόσκληση, 
-προσφορά, -εξπρές, -κάλεσμα, -αστραπή, -πρότυπο, -ιμιτασιον, -μαμούθ, -μοντέλο)

βιβλιο-δώρο

βιβλιο- όμιλος εταιρειών- 

όμιλος εταιρειών- 

ανακοίνωση- 

ανακοίνωση- 

τσάντα- 

τσάντα- 

διορισμός- 

διορισμός- 

ομάδα- 

ομάδα- 

5. Σχολιάστε από μορφολογική άποψη τους μετοχικούς τύπους στις προτάσεις που 
ακολουθούν. Εσείς τι προτείνετε: 

-………. εξομοιομένων………………

- θα μπορούσαν ξεκουραζομενοι όλο το καλοκαίρι, να συνεχίσουν με μεγαλύτερο ζήλο

- η ποσότητα των καταναλώμενων ποσών ημερησίως στα φοιτητικά στέκια αυξάνεται 
διαρκώς (εφημ.)
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6.  Προκειμένου να χαρακτηρίσετε την κάθε μετοχή, αφού διαβάσετε προσεκτικά τα 
συμφραζόμενα της:

1. βάλτε το σημαδι ( V ) στη στήλη που στον τίτλο της υπάρχει ο χαρακτηρισμός με τον 
οποίον συμφωνείτε και

2. γράψτε στην τελευταία στήλη με κεφάλαια με συντακτική λειτουργία την οποία επιτελεί η 
κάθε μετοχή/ μετοχική φράση:

(1) Επιθετική-Αναφορική     Επιθετική    Ουσιαστικοπ./τέλειο ουσιαστικ.   (2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εργαζόμενους:                

Εργαζόμενοι:                  

Ενδεχόμενο:                    

Ερωμένη:                       

Αμφιταλαντευόμενη:      

Σημαίνον/σημαινόμενο: 

Η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν αφορά τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ.

Συνεργάζονται με τρόπο εντατικό για να χαράξουν την αμφιταλαντευόμενη και οδυνηρή αυτή

πορεία.

Φοβάμαι το ενδεχόμενο της αποτυχίας μου.

Δεν είναι ακόμα βέβαιο αν η Γιόλα θα παραμείνει ερωμένη του πατέρα του.

Πολλοί εργαζόμενοι δεν συμμετείχαν στην απεργία.

'Εχουμε εδώ το ίδιο σημαίνον, χωρίς να έχουμε το σημαινόμενο.
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7. Ερμηνεύστε- αναλύστε τα επιρρηματικά. Κατόπιν, τεχνολογήστε το καθένα στα οικεία 
τρία

κελιά της 2ης στήλης (με την εξής σειρά: Είδος Φράσης, Λειτουργία, Σημασιολογικός 
Ρόλος). Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες:

ΔΠ= δευτερεύουσα πρόταση

ΕρΦ= επιρρηματική φράση

ΠθΦ=εμπρόθετη/ προθετική φράση

ΠΡΔΡ= προσδιορισμός όλης της πρότασης

ΠΡΟΣΔ ΡΦ= προσδιορισμός του ρήματος/ ρηματικής φράσης

ΠΡΟΣΔ ΕθΦ=προσδιορισμός του επιθέτου/ της επιθετικής φράσης

ΠΡΟΣΔ ΕρΦ=προσδιορισμός άλλου επιρρήματος/ επιρρηματικής φράσης

Σημασιολογικοί Ρόλοι (Σημασίες):

πιθανολογικός-αληθειολογικός

διαθεσιακός (διάθεση/ στάση του λητή)

τροπικός

αποψιακός- οπτικής γωνίας

μεικτός (βαθμός και αποτέλεσμα)

μεικτός (τρόπος και αποτέλεσμα)

• Περιέργως δε με κοίταζε.

• Με κοίταζε περίεργα. 

• Χαρτί υγείας Regina/ Ασύγκριτα απαλό.
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• Χωρίς αμφιβολία, τα πράγματα έγιναν όπως τα περιέγραψες.

• Δυστυχώς, δεν τον πρόλαβε.

• Θα μας επισκεφτεί, σίγουρα, τα Χριστούγεννα.
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