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ΘΕΜΑ 1 

  Ανοίγοντασ τθν πόρτα, το μεταλλικό καμπανάκι που κρεμόταν από τθν 

οροφι προκάλεςε ζναν κόρυβο αςυνικιςτο για το μζγεκόσ του. Ζπειτα 

από λίγο ο ιδιοκτιτθσ του μαγαηιοφ βγικε να τουσ εξυπθρετιςει 

φυςϊντασ καπνό από τθν ξφλινθ πίπα του. Ήταν ζνασ γζροντασ και, ςε 

αντίκεςθ με τα ξωτικά του δρόμου , πολφ ψθλόσ. Τον Νίκο τον 

περνοφςε τουλάχιςτον ζνα κεφάλι. Ήταν φαλακρόσ με μακριά και 

μυτερι γενειάδα και, ωσ ωρολογοποιόσ, φοροφςε μια καλαςςιά ποδιά 

εργαςίασ. 

   Το μαγαηί ιταν γεμάτο από ρολόγια κάκε τφπου. Υπιρχαν ρολόγια 

τοίχου, με κοφκο, ξυπνθτιρια... Κακζνα τουσ ζδειχνε και διαφορετικι 

ϊρα. Ωσ προσ αυτό, το μαγαηί ζμοιαηε με τα άλλα ρολογάδικα. 

   Ο Νίκο ποτζ δεν είχε καταλάβει γιατί ςϋαυτά τα μαγαηιά κανζνα ρολόι 

δε δείχνει τθν πραγματικι ϊρα. Ωςτόςο αυτά του «Σχετικοφ 

Ωρολογοποιείου» ιταν ςαφϊσ αλλιϊτικα. Οι δείκτεσ γυρνοφςαν ςαν 

τρελοί. [...] 

 

                                                                          Σόνια Φερνάντεκ Βιδάλ 

                                                                     «Η πόρτα με τισ 3 κλειδαριζσ» 

                                                                               Εκδόςεισ Πατάκθ 

 

 

 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1. Ποια χαρακτθριςτικά είχε ο ιδιοκτιτθσ του μαγαηιοφ; θμειϊςτε με 

Χ τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Α. Ήταν ζνασ κοντόσ γζροντασ. 

Β. Ήταν πολφ ψθλόσ και φαλακρόσ. 

Γ. Ήταν φαλακρόσ και φοροφςε μαφρθ ποδιά εργαςίασ. 

Δ. Είχε μακριά γενείαδα. 

 

2. Γράψτε τι δείχνουν οι υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ ( χρόνο,τόπο, αιτία, 

τρόπο) 

Α. Ζπειτα  από λίγο ο ιδιοκτιτθσ του μαγαηιοφ βγικε. 

Β. Ο Νίκο ποτζ δεν είχε καταλάβει γιατί ςϋαυτά τα μαγαηιά κανζνα 

ρολόι δε δείχνει τθν τθν πραγματικι ϊρα. 

 

3.«Ανοίγοντασ τθν πόρτα ,το μεταλλικό καμπανάκι που κρεμόταν 

απ’τθν οροφι προκάλεςε ζναν κόρυβο αςυνικιςτο για το μεγεκόσ 

του» 

Να εντοπίςετε τα επίκετα που υπάρχουν ςτο ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα. 

4.Πϊσ κα χαρακτθρίηατε το ςυγκεκριμζνο κείμενο; Επιλζξτε με ζνα Χ 

τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Ανακοίνωςθ 

Λογοτεχνικό κείμενο 

Επιςτολι 

 

5. Η ςυγγραφζασ του κειμζνου περιγράφει τον ιδιοκτιτθ του 

ωρολογοποιείου. Πϊσ τον φαντάηεςαι εςφ; Κάνε τθν περιγραφι του. 



ΘΕΜΑ 2 

 

 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1. Σι μπορεί να καυμάςει ο επιςκζπτθσ από τθν ψθφιακι 
αναπαράςταςθ του ναοφ του Δία;  

 

2. « Οι επιςκζπτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να καυμάςουν το 
φθμιςμζνο άγαλμα του Δία , δθμιοφργθμα του γλφπτθ Φειδία 
και ζνα από τα επτά καφματα του κόςμου.» 

 

Το αρικμθτικό επίκετο που χρθςιμοποιείται ςτο απόςπαςμα, 

είναι: 

(βάλτε Χ ςτθ ςωςτι απάντθςθ) 

 

Α. Αναλογικό 

Β. Πολλαπλαςιαςτικό 

Γ. Απόλυτο 

Δ. Τακτικό 

3. Να γράψετε τθ γενικι και τθν αιτιατικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 
των ακόλουκων ουςιαςτικϊν του κειμζνου: θ αναπαράςταςθ – 
θ απόδοςθ  

 

4. «Επίςθσ κοντά ςτον οπιςκόδομο ζχει τοποκετθκεί μια αγριελιά, 
που αναπαριςτά τθν "Καλλιςτζφανο Ελαία", τα κλαδιά τθσ 
οποίασ χρθςίμευαν για να φτιάχνονται τα ςτεφάνια των 
ολυμπιονικϊν.» 

 

  Να βρείτε ζνα επίρρθμα το οποίο να δθλϊνει τόπο ςτο παραπάνω 

απόςπαςμα. 

 

5. Να γράψετε γιατί ,κατά τθ γνϊμθ ςασ, υπάρχουν οι 

φωτογραφίεσ ςτο κείμενο.          

 


