1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

1ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
LEXIGAME
Β΄ ΦΑΣΗ

LEXIGAME
ΟΔΗΓΙΕΣ
•Αρχικά επιλέγεται ένας από κάθε ομάδα που θα γράφει τις
απαντήσεις. Αυτός είναι ο «ΑΡΧΗΓΟΣ».
•Καμία απάντηση δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας του χρόνου.
•Στο απαντητικό φύλλο σημειώστε την απάντηση.
•Αν στο απαντητικό φύλλο δοθεί μια απάντηση και μετά
σβηστεί, τότε αυτή θα θεωρηθεί λάθος απάντηση. Δηλαδή, μία
ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει την απάντησή της εφόσον γραφτεί
•Σωστή Απάντηση: 2 βαθμοί, Λάθος Απάντηση: -1 βαθμός,
Καμία Απάντηση: 0 βαθμοί.

LEXIGAME
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
•Μόλις ακουστεί «Επόμενη Ερώτηση Τώρα» ο χειριστής
υπολογιστή πατάει το δεξί βέλος και εμφανίζεται η ερώτηση.
•Παράλληλα εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης μια
μπάρα η οποία γεμίζει με τον απαιτούμενο χρόνο (1 ή 2 λεπτά).
•Μόλις γεμίσει η μπάρα ο χειριστής υπολογιστή φωνάζει «τέλος
χρόνου» και όλοι πρέπει να κατεβάσουν τα στυλό τους.
•Στη συνέχεια άτομα της Οργανωτικής Επιτροπής θα περάσουν
από το θρανίο σας και θα καταγράφουν τις απαντήσεις σας.

LEXIGAME

ΕΤΟΙΜΟΙ ;;;;

LEXIGAME
Ερώτηση 1η
Σας δίνεται ένα απόσπασμα από το διήγημα του Γ. Βιζυηνού
«Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ μου». Καλείστε να
αντικαταστήσετε τους υπογραμμισμένους τύπους με τους
αντίστοιχους της δημοτικής, προσαρμόζοντας τη μορφολογία
τους. Σε περίπτωση που μια λέξη δεν υπάρχει στη δημοτική,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη σημασιολογικά
ισοδύναμη. Ο χρόνος σας είναι 3 λεπτά.

LEXIGAME
Ερώτηση 1η
Πρέπει νὰ σημειώσω, ὅτι ὁ Μιχαῆλος ἐσυνείθιζε ν’ ἀστεΐζηται
ἐπὶ τῶν ἀδυναμιῶν τῆς μητρὸς ἡμῶν, τόσῳ μᾶλλον ἀσμένως,
ὅσῳ μᾶλλον ἀγογγύστως καὶ προθύμως τὰς ἐπλήρονεν ἐκ
τοῦ ἰδίου του βαλαντίου. Τίποτε δὲν τὸν ηὐχαρίστει τόσον,
ὅσον νὰ μιμῆται τὴν μητέρα μας, δρῶσαν ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν
ἀδυναμίας τινός, τῆς ὁποίας τὰ στοιχεῖα παρεμόρφου ἐπὶ τὸ
κωμικότερον κατὰ τρόπον ὅλως ἴδιον αὐτῷ. Ἡ ἀνοχὴ τῆς
καλῆς μητρός, ἥτις ἐγέλα καὶ αὐτή, ὁσάκις τὸν ἤκουεν,
ἐρρίζωσεν ἐν αὐτῷ ἔτι μᾶλλον τὴν κακὴν ταύτην συνήθειαν.

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 1η
ἀσμένως: χαρούμενα
τοῦ ἰδίου του: του δικού του
παρεμόρφου: παραμόρφωνε
τινος: κάποιας

ὁσάκις: κάθε φορά που

LEXIGAME

ΕΤΟΙΜΟΙ ;;;

LEXIGAME
Ερώτηση 2η
Συμπληρώστε τα κενά με σύνθετες λέξεις. Στην παρένθεση σας δίνεται η
λέξη με την οποία συνδέεται ετυμολογικά το ένα από τα δύο συνθετικά των
λέξεων αυτών.
1. Μια __________ ένεση μπορεί να είναι ενίοτε αρκετά αποτελεσματική.
(δέρμα)
2. Μην είσαι τόσο _____________(βαίνω), γίνε λίγο πιο ρεαλιστής.

3. Αρκετά με τα κόλπα και τις ___________ (έργο) σου, η πονηριά σου δεν
έχει όρια!
4. Δεν διαβάζω ποτέ _________________(θηρίο) εφημερίδες, γεμάτες
κουτσομπολιά για ηθοποιούς και τραγουδιστές.

5. Σε ______________ (άλγος) θέσεις του δημοσίου πρέπει να
τοποθετούνται ικανοί και έμπιστοι υπάλληλοι.

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 2η
Συμπληρώστε τα κενά με σύνθετες λέξεις. Στην παρένθεση σας δίνεται η
λέξη με την οποία συνδέεται ετυμολογικά το ένα από τα δύο συνθετικά των
λέξεων αυτών.
1. Μια υποδόρια ένεση μπορεί να είναι ενίοτε αρκετά αποτελεσματική.
(δέρμα)
2. Μην είσαι τόσο αιθεροβάμων (βαίνω), γίνε λίγο πιο ρεαλιστής.

3. Αρκετά με τα κόλπα και τις ραδιουργίες (έργο) σου, η πονηριά σου δεν
έχει όρια!
4. Δεν διαβάζω ποτέ σκανδαλοθηρικές (θηρίο) εφημερίδες, γεμάτες
κουτσομπολιά για ηθοποιούς και τραγουδιστές.

5. Σε νευραλγικές (άλγος) θέσεις του δημοσίου πρέπει να τοποθετούνται
ικανοί και έμπιστοι υπάλληλοι.

LEXIGAME

ΕΡΩΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 3η
Ποιος από τους τέσσερις μαθητές που θα ακούσετε χρησιμοποιεί σωστά την έκφραση
«απορία ψάλτου βηξ»;
1. Τι φιλομαθής μαθητής! Προσέχει πολύ, συμμετέχει πάντα και όλο ρωτάει και
προβληματίζεται πάνω στο προς συζήτηση θέμα. Σίγουρα θα προοδεύσει στη ζωή του,
καθώς λύνει πάντα όλες τις απορίες του. Το λέει και το ρητό: απορία ψάλτου βηξ!
2. Δεν με γνώρισε στην αρχή και με κοιτούσε περίεργα και με απορία, καθώς τον
πλησίαζα. Όταν όμως άκουσε τη φωνή μου με αναγνώρισε: απορία ψάλτου βηξ.
3. Νόμιζε ότι θα με ξεγελάσει, έτσι όπως προσπαθούσε να αποφύγει να απαντήσει στην
ερώτησή μου. Δεν με κοιτούσε στα μάτια και ήταν ολοφάνερο ότι δεν είχε ιδέα για ό,τι
τον ρωτούσα. Τα τρώω εγώ αυτά; Απορία ψάλτου βηξ.
4. Είμαι σε μεγάλο αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω έναν τρομερό βήχα εδώ και μία
εβδομάδα, η γυναίκα μου με τρέχει συνέχεια στους γιατρούς αλλά … τίποτα. Απορία
ψάλτου βηξ! Η τελευταία μου ελπίδα είναι η ομοιοπαθητική.

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 3η
Ποιος από τους τέσσερις μαθητές που θα ακούσετε χρησιμοποιεί σωστά την
έκφραση «απορία ψάλτου βηξ»;
1. Τι φιλομαθής μαθητής! Προσέχει πολύ, συμμετέχει πάντα και όλο ρωτάει και
προβληματίζεται πάνω στο προς συζήτηση θέμα. Σίγουρα θα προοδεύσει στη ζωή
του, καθώς λύνει πάντα όλες τις απορίες του. Το λέει και το ρητό: απορία ψάλτου βηξ!
2. Δεν με γνώρισε στην αρχή και με κοιτούσε περίεργα και με απορία, καθώς τον
πλησίαζα. Όταν όμως άκουσε τη φωνή μου με αναγνώρισε: απορία ψάλτου βηξ.
3. Νόμιζε ότι θα με ξεγελάσει, έτσι όπως προσπαθούσε να αποφύγει να απαντήσει
στην ερώτησή μου. Δεν με κοιτούσε στα μάτια και ήταν ολοφάνερο ότι δεν είχε ιδέα
για ό,τι τον ρωτούσα. Τα τρώω εγώ αυτά; Απορία ψάλτου βηξ.
4. Είμαι σε μεγάλο αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω έναν τρομερό βήχα εδώ και
μία εβδομάδα, η γυναίκα μου με τρέχει συνέχεια στους γιατρούς αλλά … τίποτα.
Απορία ψάλτου βηξ! Η τελευταία μου ελπίδα είναι η ομοιοπαθητική.

LEXIGAME

ΕΡΩΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 4η
Ποιος από τους τέσσερις μαθητές που θα ακούσετε χρησιμοποιεί σωστά την έκφραση «οι
καιροί ου μενετοί»;
1. Μπήκε ο Αύγουστος και άρχισαν τα μελτέμια: οι καιροί ου μενετοί. Ευτυχώς άρχισε να
φυσάει λιγάκι, γιατί ψηθήκαμε. Ελπίζω μόνο ο αέρας να μη μου χαλάσει την ηλιοθεραπεία
στη Μύκονο!
2. Τον κοιτούσα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Μόλις πληροφορήθηκε ότι θα γίνουν
επιτέλους διορισμοί προσωπικού, αντί να τρέξει να κάνει αίτηση, έφυγε για διακοπές στη
Σύρο! Αν δεν κάνει κάτι άμεσα φοβάμαι ότι θα πετάξει το πουλί. Οι καιροί ου μενετοί.
3. Το ξέρω ότι τα πράγματα φαίνονται δύσκολα τώρα, αλλά οι δυσκολίες δεν πρέπει να σε
τρομάζουν και να σε οδηγούν στην παραίτηση. Το αντίθετο μάλιστα: πρέπει να
προσπαθήσεις περισσότερο για να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια: οι καιροί ου μενετοί.
4. Ένιωσα έκπληξη, όταν η «προοδευτική» μαμά μου μού απαγόρευσε να κάνω παρέα με
κάτι φίλους μου, παιδιά μεταναστών. Όμως οι εποχές άλλαξαν, οι καιροί ου μενετοί. Έτσι
και αυτή πρέπει να αλλάξει αυτές τις αντιλήψεις της, αλλιώς να σταματήσει το κήρυγμα.

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 4η
Ποιος από τους τέσσερις μαθητές που θα ακούσετε χρησιμοποιεί σωστά την έκφραση «οι
καιροί ου μενετοί»;
1. Μπήκε ο Αύγουστος και άρχισαν τα μελτέμια: οι καιροί ου μενετοί. Ευτυχώς να αρχίσει
να φυσάει λιγάκι, γιατί ψηθήκαμε. Ελπίζω μόνο ο αέρας να μη μου χαλάσει την
ηλιοθεραπεία στη Μύκονο!
2. Τον κοιτούσα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Μόλις πληροφορήθηκε ότι θα γίνουν
επιτέλους διορισμοί προσωπικού, αντί να τρέξει να κάνει αίτηση, έφυγε για διακοπές στη
Σύρο! Αν δεν κάνει κάτι άμεσα φοβάμαι ότι θα πετάξει το πουλί. Οι καιροί ου μενετοί.
3. Το ξέρω ότι τα πράγματα φαίνονται δύσκολα τώρα, αλλά οι δυσκολίες δεν πρέπει να σε
τρομάζουν και να σε οδηγούν στην παραίτηση. Το αντίθετο μάλιστα: πρέπει να
προσπαθήσεις περισσότερο για να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια: οι καιροί ου μενετοί.
4. Ένιωσα έκπληξη, όταν η «προοδευτική» μαμά μου μού απαγόρευσε να κάνω παρέα με
κάτι φίλους μου, παιδιά μεταναστών. Όμως οι εποχές άλλαξαν, οι καιροί ου μενετοί. Έτσι
και αυτή πρέπει να αλλάξει αυτές τις αντιλήψεις της, αλλιώς να σταματήσει το κήρυγμα.

LEXIGAME

ΕΡΩΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 5η
Στη συνέχεια σας δίνονται 5 ξένες λέξεις, των οποίων η χρήση
είναι ευρέως διαδεδομένη στη νέα ελληνική. Για κάθε μία από
αυτές τις ξένες λέξεις θα πρέπει να βρείτε και να καταγράψετε
την αντίστοιχη ελληνική (μία μόνο λέξη, όχι περίφραση).
1. πλιάτσικο
2. πρελούδιο
3. τατουάζ
4. πόντιουμ
5. ρεζουμέ

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 5η
Στη συνέχεια σας δίνονται 5 ξένες λέξεις, των οποίων η χρήση
είναι ευρέως διαδεδομένη στη νέα ελληνική. Για κάθε μία από
αυτές τις ξένες λέξεις θα πρέπει να βρείτε και να καταγράψετε
την αντίστοιχη ελληνική (μία μόνο λέξη, όχι περίφραση).
1. πλιάτσικο = διαρπαγή, λεηλασία
2. πρελούδιο = προοίμιο, προανάκρουσμα, προκαταρκτικά
3. τατουάζ= δερματοστιξία
4. πόντιουμ = εξέδρα, βήμα
5. ρεζουμέ = περίληψη, συμπέρασμα, αποτέλεσμα, νόημα

LEXIGAME
Ερώτηση 6η

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΑΤΕΓΚΤΟΣ
3. ΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ
5. ΠΕΙΘΗΝΙΟΣ
7. ΒΛΟΣΥΡΟΣ
9.ΑΥΤΟΜΟΛΩ
10. ΑΠΑΔΕΙ
ΚΑΘΕΤΑ
1. ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ
2. ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ
4. ΝΗΦΑΛΙΟΣ
6. ΔΙΑΒΑΛΛΩ
8. ΥΠΟΘΑΛΠΩ

LEXIGAME

ΕΡΩΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 7η
Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη:
1. Κατά τη διάρκεια της _____________διαδικασίας οι δύο αντίδικοι εξαπέλυσαν
ακατανόμαστες ύβρεις προκαλώντας την άμεση επέμβαση των δικαστών.
α. νομικής
β. ανακριτικής
γ. θεαματικής
δ. ακροαματικής
2. Η _____________του αεροσκάφους στο αεροπλανοφόρο δεν ήταν διόλου εύκολη
υπόθεση, καθώς πυκνές νεφώσεις παρεμπόδιζαν την καθοδική πορεία του.
α. προσγείωση β. προσνήωση γ. προσεδάφιση δ. απογείωση
3. Το ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος και ξεκίνησε τη
_____________ των τραυματιών στο νοσοκομείο.
α. διακομιδή
β. ανακομιδή
γ. συγκομιδή
δ. περιτομή
4. Κάθε άνθρωπος που προσάγεται σε δίκη διθέτει το τεκμηριο της αθωότητας,
δηλαδή πρέπει να θεωρείται αθώος, ενώ η ενοχή του μένει ____________.
α. αποδεικτέα
β. αυτπόδεικτη γ. αναπόδεικτη δ. αποδεδειγμένη
5. Οι ___________επιδιώξεις του προέδρου έγιναν αντιληπτές από τα περισσότερα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
α. υποχθόνιες
β. υπόγειες
γ. καταχθόνιες
δ. ανεπίκριτες

LEXIGAME

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

LEXIGAME
Ερώτηση 7η
Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη:
1. Κατά τη διάρκεια της _____________διαδικασίας οι δύο αντίδικοι εξαπέλυσαν
ακατανόμαστες ύβρεις προκαλώντας την άμεση επέμβαση των δικαστών.
α. νομικής β. ανακριτικής γ. θεαματικής
δ. ακροαματικής
2. Η _____________του αεροσκάφους στο αεροπλανοφόρο δεν ήταν διόλου εύκολη
υπόθεση, καθώς πυκνές νεφώσεις παρεμπόδιζαν την καθοδική πορεία του.
α. προσγείωση β. προσνήωση γ. προσεδάφιση δ. απογείωση
3. Το ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος και ξεκίνησε τη
_____________ των τραυματιών στο νοσοκομείο.
α. διακομιδή
β. ανακομιδή
γ. συγκομιδή
δ. περιτομή
4. Κάθε άνθρωπος που προσάγεται σε δίκη διθέτει το τεκμηριο της αθωότητας,
δηλαδή πρέπει να θεωρείται αθώος, ενώ η ενοχή του μένει ____________.
α. αποδεικτέα
β. αυταπόδεικτη γ. αναπόδεικτη δ. αποδεδειγμένη
5. Οι ___________επιδιώξεις του προέδρου έγιναν αντιληπτές από τα περισσότερα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
α. υποχθόνιες
β. υπόγειες
γ. καταχθόνιες
δ. ανεπίκριτες

