
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
 

Συμπλήρωσε την σωστή λέξη από την παρένθεση και στο σωστό τύπο ( γένος, αριθμό 

ή πρόσωπο) : 

 

 

1.  ( νεαρός, ιστιοπλοϊκός αγώνας, κωπηλατικός αγώνας, ακρογιάλι, πύργος, εντυπωσιακός, 

γκρεμισμένος, χορταίνω, ερειπωμένος, φιλόξενος, γοητεύομαι, δημοκρατία, περιπλανιέμαι) 

 

1. Η Ελλάδα έχει πανέμορφα  .................................  

2. Ο Νίκος τρώει πολύ. Δεν ...............................  με τίποτα. 

3. Εδώ θα γίνουν οι ................................  .................................. γιατί έχει αέρα και στην 

άλλη πλευρά του νησιού θα γίνουν οι ...........................................  ................................. 

Ήδη έχουν έρθει όλοι οι ............................ αθλητές. 

4. Όταν πήγα εκεί ........................................ από αυτόν τον .................................. που 

είναι πολύ ................................. .  

5. Αυτή η πόλη είναι ..................................... από το σεισμό και τα περισσότερα σπίτια 

είναι ................................... . Όμως οι άνθρωποι είναι πολύ .....................................  . 

6. Είναι ωραίο να ........................................... κανείς στα δρομάκια της παλιάς Αθήνας, 

στην Πλάκα. 

7. Εδώ στην αρχαία Αθήνα γεννήθηκε το καλύτερο πολίτευμα : η πρώτη 

........................................... .  

 

 

2.  ( θεμέλια, κερκίδα, πείραμα, προστάτης, εξάλλου, εντυπωσιάζω, αθάνατος, προορίζομαι, 

αριστουργηματικός, ιερός, κάστρο, ορχήστρα, στέκομαι, υπαίθριος, χωράει, διατηρημένος, 

ικανοποιώ, ακουστική, ευγνωμοσύνη ) 

 

1. Το θέατρο της Επιδαύρου είναι το πιο καλά .................................. 

.................................. θέατρο της αρχαιότητας και μας ................................ με την 

μοναδική ................................... του. 

2. Έχει ψηλές  ................................. και μια κυκλική ................................... . 

3. Ο ........................... Άγιος στο Ρότερνταμ είναι ο Άγιος Νικόλαος. 

4. Αυτό το κτίριο έχει γερά ....................................... και δεν έπεσε στο σεισμό. 

5. Θα κάνω ένα ................................... να δω αν ακούγεται. Θα .................................... 

εκεί ψηλά. 

6. Αύριο δεν θα πάμε εκδρομή.   ............................ θα βρέχει. 

7. Αυτός ο ................. Ναός είναι του Αγίου Γεωργίου. 

8. Οι θεοί του Ολύμπου ήταν ................................ . 

9. Το κ........................... αυτό ................................ για να γίνονται εκθέσεις ζωγραφικής. 

10. Οι γονείς του του ................................ όλες του τις επιθυμίες, αλλά αυτός δεν έχει 

καθόλου ................................ . 

11. Το θέατρο της Επιδαύρου είναι ........................................... και ..................................... 

πολλούς θεατές. 

 

 

 



3.  ( κάμπος, απειλώ, όρεξη, ικανοποίηση, συμβολίζω, έχω διάθεση, ερείπια, χτυπώ, 

κυβερνώ, εξαιρετικός, εχθρός,θολωτός τάφος, πύλη ) 

 

1. Ο ............................. μας ................................ότι  θα ρίξει βόμβες. 

2. Η Ολλανδία έχει απέραντους ................................ . 

3. Στις Μυκήνες θα επισκεφτούμε το ............................  ............................... του 

Αγαμέμνονα. 

4. Το μωρό δεν έφαγε τίποτα. Μάλλον δεν έχει καθόλου ....................... . 

5. Τα τα παιδιά αισθάνθηκαν μεγάλη .................................... που πέτυχε η γιορτή τους. 

6. Ο σεισμός μετέτρεψε όλη την πόλη σε ............................... . 

7. Η μεγάλη .......................... των Λεόντων στις Μυκήνες ήταν ................................. . 

8. Τα λιοντάρια .............................. τη δύναμη των βασιλιάδων. 

9. Με τόσο ωραίο καιρό ............... .......................... για βόλτα στην εξοχή. 

10. Όταν ............................... το κουδούνι εγώ κοιμόμουν. 

11. Αυτός ο πρωθυπουργός ........................................... με πολύ δημοκρατικό τρόπο. 

 

 

4.  (Μ’ έχουν καλέσει σε τραπέζι, πρόσφατα, χαιρετίσματα, θρησκεία, λείπω, 

συνάδελφος, περαστικά, προπαντός, ορθόδοξη πίστη, συμπαθητικός, νόμος, προγραμματίζω, 

σταθμός, Αθηναίος, Αγορά, κίνηση, ξεναγός, ελεύθερη είσοδος, αποχαιρετώ, επηρεάζομαι, 

παραδέχομαι, παρατηρώ, διδάσκομαι, ήχος, αξέχαστος, ειδοποιώ, χαρακτηριστικός) 

 

1. Στην Ακρόπολη και στην Αρχαία ......................... κάθε Κυριακή η ....................... 

είναι ............................... . 

2. Ο ............................... μας έδειξε όλα τα αξιοθέατα της Αθήνας. 

3. Θα κατεβούμε στον επόμενο ............................. . 

4. Απόψε ...................................................................... αλλά δεν θα πάω γιατί θα 

..................... . 

5. Αυτός ο ..................... είναι .......................................... του πιάνου. 

6. Επισκέφτηκα .................................... την Αθήνα και είχε πολλή ............................. . 

7. Ο μπαμπάς μου είναι ..................................... γιατί γεννήθηκε στην Αθήνα. 

8. Οι ................................... στην δουλειά είναι πολύ ........................................ . 

9. Η φίλη μου αρρώστησε και εγώ της ευχήθηκα ...................................... . 

10. Μες στην τάξη ......................................... δεν πρέπει να μιλάτε. 

11. Η γιαγιά μου στέλνει ................................. από την Ελλάδα. 

12.  Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται τους ............................... του κράτους. 

13. Στις 25 Ιουνίου ............................................. μια γιορτή στο σχολείο μας.  

14. Η .................................... ............................. είναι η ................................. των 

Ελλήνων. 

15. Ο μπαμπάς μας ............................ ότι θα φύγουμε σε 5΄. 

16. Είδαμε πολλά , ............................. πολλά και η εκδρομή θα μας μείνει 

............................ . 

17. Στη φύση είναι καλό να ............................................... τα πάντα. 

18. Αυτό που λες δεν το ..................................... γιατί δεν είναι αλήθεια. 

19. ............................................. με λύπη τους φίλους μας και φύγαμε. 

20. Μην ................................................ από κακούς φίλους, μου λέει συχνά η μητέρα. 

 

 

 

 



5.  (αγγελία, αλληλογραφώ, άτομο, αποτελείται, παίκτης, ορειβασία, ενόργανη 

γυμναστική, μιμούμαι, λεπτομέρειες, προπονούμαι, περιποιούμαι, ενδιαφέροντα) 

 

1. Η ομάδα μας ............................ από πολλούς .............................. .  

2. Στην .................................. ....................................... πρέπει να 

........................................ κάθε μέρα.  

3. Εγώ ......................................... με πολλά ................................. σε όλο τον κόσμο. 

4. Διάβασες την .................................... ; Την  Κυριακή θα πάμε στο βουνό για 

.................................... . 

5. Έχω πολλά ............................................. και έτσι δεν βαριέμαι ποτέ. 

6. Πρέπει να ............................................. καλά τα μικρά παιδιά. 

7. Δεν με ενδιαφέρουν οι ..................................... . Θέλω μόνο τα γενικά να ξέρω. 

8. Τα παιδιά .................................... τους γονείς τους. 

 

 

6.  (πολυκατοικία, ταλαιπωρούμαι, διακρίνομαι, απομακρύνομαι, κρεμιέμαι, αναρωτιέμαι, 

επιστολή, κρατιέμαι, υπάρχω, κυνήγι, ακίνητος, προστατεύω, συνεννούμαι, κάνω 

παρατήρηση, κουνιέμαι, θεωρούμαι) 

 

1. Έστειλα μια ........................ στο σχολείο και ακόμα δεν πήρα απάντηση. 

2. Όταν πήγα πέρσι στο άγριο δάσος ............................ πολλοί  πίθηκοι και 

.............................. από τα δέντρα. 

3. Αυτός κάθεται ...................................... και ....................................... γιατί. 

4. Στο τραμ ................................ πάντα από τις χειρολαβές. 

5. Μερικά πουλιά πρέπει να .................................... από το ................................. . 

6. Θέλω να .....................................  την ............................................ ότι η φώκια 

........................................ το πιο χρήσιμο θηλαστικό για τον άνθρωπο. 

7. Εμείς πρέπει να ............................................. για να μην ......................................... 

τόσο πολύ και πέσουμε. 

8. Το αεροπλάνο είχε καθυστέρηση 4 ώρες και .................................. πολύ. 

9. Η φίλη μου ..................................... για το ταλέντο της στη μουσική. 

10. Πρέπει να ..................................... από το κτίριο γιατί μπορεί να πέσει. 

11. Σε μια ......................................... μένουν πολλές οικογένειες. 

 

7.  (Πρωθυπουργός, βιομηχανικός, συγκοινωνία, προάστιο, κυβέρνηση, Βουλή, επιχείρηση, 

αξιόλογος, οικοδομή, καυσαέριο, συγκρότημα κτιρίων, αστικός, απρογραμμάτιστος) 

1. Ο αέρας στις μεγάλες πόλεις δεν είναι πάντα καθαρός. Έχει πολλά ............................... 

γιατί εκεί συνήθως υπάρχει το ................................. κέντρο της περιοχής και έχει 

μεγάλη ................................. . 

2. - Ξέρεις σε ποιο κτίριο στεγάζεται η ........................................ ;  - Στο κτίριο της 

........................... και εκεί έχει και το γραφείο του ο .......................................... της 

χώρας. 

3. Αυτή είναι μια ...................................... έκθεση. Πρέπει να την επισκεφτείς. 

4. Πότε θα σταματήσει αυτό το ............................................... χτίσιμο των 

...................................; 

5. Στα μεγάλα ................................... κέντρα υπάρχουν ....................................  

........................ .  

6. Προτιμώ να μένω σε ..................................... παρά στο κέντρο της πόλης. 

7. Εδώ βρίσκονται όλες οι ........................................... της περιοχής. 



 

8.  (υπόσχομαι, αγορά, ανθοδέσμη, κυπαρίσσι, υπηρέτης, παύω, αναστεναγμός οδήγηση, 

στάθμευση, μεταφορά, υπόγειος, ενοχλητικός, μαζικός, κυκλοφοριακή αιχμή, υπεύθυνος, 

ατμοσφαιρική ρύπανση, καλύπτω, διόδια, Υπουργός) 

 

1. Τα .........................................είναι πολύ ψηλά δέντρα. 

2. Όταν του έπεσε κάτω η ....................................... έβγαλε ένα ...................................... . 

3. Τώρα που θα πάω στην ............................... , σου ......................................... ότι θα σου 

αγοράσω πολλές σοκολάτες. 

4. Του αρέσει πολύ να είναι στον κήπο. Δεν ............................. να ασχολείται με τα 

λουλούδια. 

5. Ο βασιλιάς έχει πολλούς ................................. . 

6. Αποφεύγω την ........................................... τις ώρες της ...........................................   

.......................... .  

7. Στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχει καθόλου χώρος ............................. . Γι’ αυτό 

προτιμώ να πηγαίνω με τα μέσα ................................  ................................... . Με 

εξυπηρετεί πολύ το ..................................... μετρό. 

8. Όλοι είμαστε ....................................... για την ........................................................... 

......................................  στην Αθήνα. Ο .....................................  Περιβάλλοντος 

πρέπει να πάρει μέτρα. 

9. Με τα έσοδα από τα ................................  ......................................... τα έξοδα για την 

συντήρηση των δρόμων. 

 

 

 

9.  (συγκέντρωση, πρόθυμα, ευχαρίστως, ηλεκτρονικό παιχνίδι, αδιάθετος, τιμωρώ, 

περίεργος, κρυφά, ζήλια, ψευτιά, συμφορά, αγγελιοφόρος, φυλάω, άμυαλος, κλέβω) 

 

1. Όποιος ............................. τα πράγματα των άλλων πρέπει να ................................. .  

2. Ο Νίκος με βοηθάει πάντα .......................... . 

3. Ο Ερμής ήταν ο .................................... των θεών του Ολύμπου. 

4. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν σήμερα ....................................... οι φοιτητές. 

5. Μπορώ ................................. να σε βοηθήσω.  

6. Η ........................ και η.................................... ήταν ...................................... κρυμμένες 

στο κουτί της Πανδώρας. 

7. Μην κάνεις σαν ....................................... . Να ........................................ καλά τα 

πράγματα σου. 

8. Είμαι ........................................ να δω που έκρυψες το ......................................  

........................................... . 

9. Πέντε μαθητές ήταν χτες ............................................... και δεν ήρθαν στην εκδρομή. 

10. Όλοι μιλούσαν ................................  για το καινούργιο της κούρεμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  (μικρές αγγελίες, πωλείται, έξοδα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, έγγραφο, 

μεταχειρισμένος, παραδίδω, αμοιβή, περιπέτεια, ερασιτέχνης, ακροατήριο, προστίθεμαι, 

αμείωτος, τιμή ευκαιρίας, λογιστής) 

 

1. Αυτό το μήνα είχα πολλά ........................ :  αγόρασα ένα ....................................... 

αυτοκίνητο και ένα καινούργιο ................................... ........................................... σε 

πολύ καλή τιμή. Ήταν ............................. ............................... . 

2. Διάβασα στις ..........................  .............................  ότι το ωραίο σπίτι απέναντι 

.............................. . 

3. Παρακολουθώ τον αγώνα στην τηλεόραση με ...............................  ενδιαφέρον. 

4. Ο αδελφός μου το καλοκαίρι του αρέσει να ψαρεύει. Είναι ................................... 

ψαράς. 

5. Πήγα στο γραφείο του ........................... και μου ............................. ένα 

............................... όπου αναφέρεται η .......................................... που ζητάει. 

6. Στη συναυλία το ................................... χειροκροτούσε ενθουσιασμένο. 

7. Μετά το κουραστικό ταξίδι με το αεροπλάνο ................................... και η 

...................................... μας με το αυτοκίνητο που χάλασε στη μέση του δρόμου. 

 

 

 

11.  (διαφήμιση, διαφημιστικό μήνυμα, σίγουρος, αμφιβολία, αποκλείεται, εξερευνώ, 

καταγράφω, προστασία, καταναλωτής, προειδοποιώ, βλάπτω, απομακρύνομαι, αντιστέκομαι, 

Δήμος, ανεκτίμητος, παραβάτης) 

 

1. Δεν υπάρχει καμιά .............................. ότι αυτός ο πίνακας είναι 

.......................................... αξίας. 

2. Τα καυσαέρια στην Αθήνα  ............................ την υγεία μας. Γι’ αυτό ο   ..................... 

Αθηναίων σας ...................................... να μην .................................... από το σπίτι σας 

σήμερα, γιατί οι ..................................... θα τιμωρούνται αυστηρά.  

3. Είμαι ................................. ότι αυτή η ........................................... θα μας φέρει πολλά 

κέρδη. 

4. Μετά το σεισμό πρέπει να ...................................... όλες οι ζημιές για την καλύτερη 

προστασία του πολίτη. 

5. Δεν μ΄ αρέσουν οι πολλές ................................... στην τηλεόραση. Παρασύρουν τους 

.......................................... σε αγορές άχρηστες. Γι΄ αυτό πρέπει οι ίδιοι να 

........................................... . 

6. - Θέλω να ................................. την περιοχή. Έρχεσαι μαζί μου;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.   ( ιστορικός, λάβαρο, προσφέρω, αρνούμαι, γνωριμία, ανάμνηση, συγκίνηση, 

βιτρίνα, ξενώνας, κορνίζα) 

 

1. Πρέπει να βάλουμε αυτή τη φωτογραφία σε μια  .............................. γιατί αποτελεί μια 

ωραία ...............................  από τη ..................................... μας. Θα την κοιτάζω πάντα 

με ...................................... . 

2. Η επανάσταση του 1821 ξεκίνησε όταν σηκώθηκε το ................................. που είναι 

πια ................................. . 

3. Τα Χριστούγεννα οι ...........................................  των καταστημάτων είναι στολισμένες 

με πολλά φωτάκια.    

4. Όταν μου ................................ κάποιο γλυκό, εγώ δεν ................................. και το 

παίρνω. 

5. Θα πάμε εκδρομή στο βουνό και θα μείνουμε σε ένα παραδοσιακό 

................................... .  

 

 

 

13.  ( παρακολουθώ, πολιούχος, πλήθος κόσμου, αγώνισμα, προσθέτω, αναχωρώ, καταργώ, 

κρατώ, χαλώ,τιμούμαι, ηρεμώ, κίονας, αντικρίζω, περιποιημένος) 

 

1. Σε αυτό το ..................................... ήρθε ............................  .............................. για να 

............................................... .  

2. Οι νικητές ...................................... με βραβείο. 

3. Ο Άγιος που προστατεύει μια πόλη ονομάζεται .................................................. . 

4. Πήγαμε περίπατο στη φύση για να ................................... .Περάσαμε από πολλά 

................................. χωριά. 

5. Όταν ..................................... τη θάλασσα θέλω αμέσως να κολυμπήσω. 

6. Με το αεροπλάνο ......................................... στις 5.00 το πρωί. 

7. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν παλιά  ............................................... . 

8. Πρέπει να το ................................... καλά γιατί θα αλλιώς θα σας ..................................  

9. Οι αρχαίοι ναοί είχαν πολλούς ............................... . 

10. Τα είπαμε όλα. Θέλεις να  ..................................... κάτι άλλο; 

 

 


