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1ο Τest Επιπέδου Γνώσεων  

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ  

Απαντήσεις  
 

Κείμενο: O φίλος μας το δάσος 

 

001. Τι είδους ζώα ήταν τα «Εφήμερα»; 

Α. έντομα 

Το κείμενο αναφέρει «Υπήρχαν πλάσματα στο δάσος σαν τα Εφήμερα, τα μικρά έντομα που 

φτερούγιζαν πάνω από τα ρυάκια το Μάη και που ζούσαν μονάχα μια μέρα.» 

 

002. Οι άνθρωποι… 

Β. δεν ανήκαν στο δάσος 

Το κείμενο αναφέρει «Το πόσο καιρό έμεινε ο Πορκιουπίνος, ο σκαντζόχοιρος, με τον Τιμ, 

τον σκίουρο, είναι ένα ερώτημα που μπορεί να ενδιέφερε μόνο τους ανθρώπους, αλλά οι 

άνθρωποι δεν ανήκαν στον κόσμο του δάσους.» 

 

003. Τα δέντρα… 

Γ. ζούσαν για αιώνες 

Το κείμενο αναφέρει «Και τέλος, υπήρχαν οι πράσινοι γίγαντες, τα δέντρα, που κανένας δεν 

ήξερε πόσο ζούσαν. Τα ίδια το ήξεραν, αλλά τα δέντρα ένιωθαν τόσο διαφορετικά τον 

χρόνο!». Επομένως, ζούσαν για πάρα πολύ καιρό (=αιώνια).  

 

004. Σκεφτόσουν: το γ’ ενικό παρακειμένου θα σχηματιστεί ως: 

Γ. έχει σκεφτεί 

Ο παρακείμενος σχηματίζεται με το βοητικό ρήμα «έχω». Το γ’ πρόσωπο ενικού αφορά το 

«αυτός,-ή,-ό». Επομένως, αυτός έχει σκεφτεί! 

 

005. Θρόιζε: τι ισχύει για το ρήμα από τα παρακάτω; 

Β. γ’ πρόσωπο ενικού αριθμού ενεργητικής φωνής Παρατατικού 

Το ρήμα «θροίζω» είναι ενεργητικής φωνής. Ο τύπος βρίσκεται στον Παρατατικό αφού 

δηλώνεται ότι κάτι γινόταν με διάρκεια στο παρελθόν. Το γ’ πρόσωπο το εντοπίζουμε στην 

κατάληξη του ρήματος (-ε). 

 

006. μικρά: σε ποια πτώση βρίσκεται το επίθετο; 

Α. ονομαστική 

Κοιτάζοντας το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε πως αφού η ονοματική φράση «Τα μικρά 

Εφήμερα» λειτπυργεί ως Υποκείμενο στο ρήμα ζούσαν, τότε θα βρίσκεται στην ονομαστική! 

 

007. «Θρόιζε μαζί με τα πράσινα φύλλα της άνοιξης» το μαζί στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

λειτουργεί συντακτικά ως: 
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Β. επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το «μαζί» δηλώνει χρόνο: ταυτόχρονα ο χρόνος και τα 

πράσινα φύλλα θρόιζαν… 

 

008. «Κυλούσε μαζί με τη ζωή και γινόταν ένα μ' αυτή» το τη είναι γραμματικά: 

Α. οριστικό άρθρο 

Ο τύπος μας είναι οριστικό άρθρο αφού συνοδεύει ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό (ζωή). 

Βρίσκεται σε αιτιατική πτώση. 

 

009. «Τα ίδια το ήξεραν» το το είναι γραμματικά: 

Γ. προσωπική αντωνυμία 

Ο τύπος μας είναι προσωπική αντωνυμία καθώς συνοδεύει ένα ρήμα (ήξεραν). Το ήξεραν = 

αυτό ήξεραν (αδύναμος τύπος) 

 

010. «Υπήρχαν πλάσματα στο δάσος σαν τα Εφήμερα» το στο δάσος λειτουργεί συντακτικά 

ως: 

Δ. επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

Ο εμπρόθετος προσδιορισμός μας δηλώνει τον τόπο.  

-Πού;  

-Στο δάσος! 

Τόσο τα επιρρήματα όσο και οι εμπρόθετοι λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί. 

 

011. «προλάβαιναν να δουν» το ρήμα να δουν βρίσκεται σε έγκλιση: 

Β. υποτακτική 

Το ρήμα βρίσκεται στην υποτακτική έγκλιση. Η υποτακτική έγκλιση έχει κάποιους δείκτες, 

π.χ. το μόριο να ή την άρνηση μην! Εδώ έχουμε υποτακτική αορίστου. 

 

012. «ζούσαν μια ολόκληρη ζωή» η λέξη ολόκληρη είναι γραμματικά: 

Γ. επίθετο 

Η λέξη μας έχει τρία γένη: ολόκληρος,-η,-ο. Είναι επίθετο θηλυκού γένους. Τα επίθετα 

προσδίδουν μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό στο ουσιαστικό που βρίσκεται δίπλα τους. 

 

013. Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν είναι σύνθετη; 

Γ. χειμώνες 

Η λέξη χειμώνας δεν είναι σύνθετη. Σύνθετες είναι οι λέξεις που αποτελούνται από δύο 

σύνθετα (π.χ. πρόθεση + λέξη ή λέξη + λέξη). Εδώ έχουμε την παραγωγική κατάληξη - ώνας. 

 

014. Φυσικά: ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν είναι ομόρριζη;  

Α. φυσαρμόνικα 

Ομόρριζο είναι εκείνο που ανήκει στην ίδια οικογένεια λέξεων, έχει κοινή ρίζα, θέμα, ίδια 

προέλευση. Εδώ όλες οι λέξεις (πλην της φυσαρμόνικας<φυσώ) είναι ομόρριζες: φυτ/φυσ-. 
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015. «Αλλά ο χρόνος που ξέρουν τα ρολόγια ήταν κάτι αφύσικο για το δάσος» ποιο σχήμα 

λόγου υπάρχει στην πρόταση; 

Β. προσωποποίηση 

Έχουμε προσωποποίηση: κάτι άψυχο λαμβάνει ανθρώπινη ιδιότητα (τα δέντρα δεν γίνεται 

να ξέρουν) 

mailto:protypa@arnos.gr
mailto:protypa@arnos.gr

