
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  13ης  

 ΕΝΟΤΗΤΑΣ(Κατασκευές) 

 

1. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τα σύνθετα αριθμητικά: 

• Αγόρασε (1,5) ……………………………………………… κιλό ψωμί. 

• Έκανε (2,5) ……………………………………….. ώρες να φτάσει στο χωριό του. 

• Σήμερα συμπληρώνει (4,5) ……………………………………………. χρόνια στη δουλειά αυτή. 

• Χρησιμοποίησε (4,5) …………………………………………………. κούπες ζάχαρη για το γλυκό. 

• Το φορτίο του φορτηγού ήταν (1,5) …………………………………………… τόνος με λαχανικά. 

• Το μήκος του δωματίου είναι (3,5) ………………………………………… μέτρα. 

• Πέρασε ήδη (1,5) ………………………………………… ώρα και δε φάνηκε ακόμη. 

• Το μεσημέρι κοιμήθηκα (3,5) …………………………………………………. ώρες. 

 

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις προσέχοντας αν θα γράψεις με ένα ή με δύο λ: 

▪ Αποφάσισε να (αναβάλλω) …………………………………………. το ταξίδι του. 

▪ Τα υλικά σώματα (αποβάλλω) ……………………………………….. θερμότητα, όταν ψύχονται. 

▪ Μέχρι πότε θα (προβάλλω) ………………………………………. αντιρρήσεις. 

▪ Τελικά κατάφερε να (επιβάλλω) ……………………………………. τη γνώμη του. 

▪ Ο προπονητής τον (προσβάλλω) …………………………………….. συνεχώς. 

▪ Ο κος Γιάννης δεν έχει (υποβάλλω) ……………………………... ακόμη τη φορολογική του δή-

λωση. 

▪ Η σχολική μας ομάδα (καταβάλλω) ………………………………. πολύ μεγάλη προσπάθεια για 

να καταφέρει να (καταβάλλω) ………………………………. την αντίπαλό της. 

▪ Τα μέτρα των Μακεδόνων αυτοκρατόρων (συμβάλλω) …………………………………… στη με-

γάλη ακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

 

3. Στο παρακάτω κείμενο να βρεις τα μεταβατικά ρήματα και να τα τοποθετήσεις στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

     ΄΄… Έτρεξε στο σπίτι του κι άρχισε να ψάχνει στο μπαούλο. Μετά από λίγο κοιτάχτηκε 
στον καθρέφτη. Είχε φορέσει ένα σκούρο καφέ πουκάμισο που το είχε παραγεμίσει με κου-
ρέλια για να φαίνεται χοντρός σαν αγριογούρουνο. Στο στόμα του είχε στερεώσει δεξιά και 
αριστερά δύο μαχαίρια σαν χαυλιόδοντες. 
     Έφτασε στο σπίτι του Σταύρου του αγριογούρουνου και χτύπησε το κουδούνι. Το αγριο-
γούρουνο άνοιξε την πόρτα … ΄΄ 
                                                                                 Τι κι αν είμαι ασβός;  Μάιρα Παπα-
θανασοπούλου 

Μεταβατικά ρήματα Αντικείμενα 

  

  

  

  

  



 

4. Βρες τις αναφορικές προτάσεις και χώρισέ τες σε προσδιοριστικές και προσθετικές. 

(Βάλε κόμμα όπου χρειάζεται) 

Ανέβηκα στο ασανσέρ που ήταν στο ισόγειο και πήγα στον έκτο όροφο. 

Χτύπησα την πόρτα που βρισκόταν απέναντί μου. 

Μου άνοιξε ένας κύριος ο οποίος ήταν αξύριστος. 

Μου είπε όσα ήξερε για το ατύχημα και μου έδωσε ένα σχέδιο του δωματίου που ήταν ακα-

τάστατο. 

Μόλις τελείωσε η συνάντησή μας που κράτησε μισή ώρα αποχαιρετιστήκαμε κι έφυγα. 

 

 

Προσδιοριστικές προτάσεις 

(απαραίτητη πληροφορία) 

Προσθετικές προτάσεις 

(πρόσθετη πληροφορία) 

  

  

  

  

  

 

5. Να μετατρέψεις τις παρακάτω προτάσεις από παθητική σύνταξη σε ενεργητική και το 

αντίστροφο: 

 Η γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου κατασκευάστηκε από την εταιρία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Η γέφυρα στηρίζεται από τέσσερις πυλώνες. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Δυσμενείς συνθήκες χαρακτηρίζουν την κατασκευή της γέφυρας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ο Πρόεδρος της Ελλ. Δημοκρατίας ΄΄βάπτισε΄΄ τη γέφυρα και ο υπουργός 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  την εγκαινίασε. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Ανάλυσε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους. 

πρόσκληση → ……………………………………………. 

επιτυχία → ………………………………………………... 

υπόγειο → …………………………………………………. 

περίμετρος → ……………………………………………. 

αναβολή → ……………………………………………….. 

είσοδος → …………………………………………………. 

συμπέθερος → …………………………………………. 

 

 


