
Τέχνη 

 

Πίνακας, παράσταση, ηθοποιός, καλλιτέχνης, ερμηνεία, παράσταση, γλυπτό, προβολή,      

σκηνοθεσία, παράσταση, θεατής, καμαρίνι, πρόβα, σκηνικό, ηθοποιός, πρεμιέρα 

 

1. Οι............... έπαιξαν υπέροχα και ενθουσίασαν τους ............ 

2. Η λιτή...........της Ειρήνης Παπά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα της ταινίας 

«Ηλέκτρα». 

3. Μετά το τέλος της ..............., η μητέρα μου κι εγώ πήγαμε στα ............ για να 

συγχαρούμε τους ............ 

4. Οι ..........που συμμετέχουν στην έκθεση είναι όλοι πολύ γνωστοί. 

5. Το γνωστό έργο του Σαίξπηρ «Άμλετ» θα ανεβάσει το κρατικό θέατρο σε ............ 

Κώστα Μπάκα 

6. Ένα από τα πιο γνωστά ............. της αρχαιότητας, η Αφροδίτη της Μήλου, βρίσκεται 

στο μουσείο του Λούβρου. 

7. Την Παρασκευή θα γίνει η μεγάλη τελική ......., το Σάββατο θα ξεκουραστούμε και 

την Κυριακή έχουμε .........., θα ανέβει η ........... για πρώτη φορά στη σκηνή. 

8. Τι ώρες είναι η .......... της ταινίας; 

9. Ένας .......... του Πικάσο κλάπηκε χθες από την Εθνική Πινακοθήκη. 

10. Το............ της .............. ήταν πολύ απλό: ένα τραπέζι και μια καρέκλα, αλλά ταίριαζε 

απόλυτα με το΄ύφος του έργου. 

 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Σχολή, πάσο, δίδακτρα, μάθημα επιλογής, πολυτεχνείο, έρευνα, εγγράφομαι, ανώτατη 

εκπαίδευση, πτυχιούχος, έτος, παράδοση, πτυχίο, παιδαγωγική ακαδημία, σπουδές, 

επιστημονικό προσωπικό, ειδίκευση. 

 

1. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στην .................... 

2. Για να γίνεις δάσκαλος πρέπει να σπουδάσεις στην............. 

3. Η αρχιτεκτονική είναι τμήμα του ........................ 

4. Για να γίνεις γιατρός πρέπει να σπουδάσεις στην ιατρική ....... 

5. Η διάρκεια ............. στη φιλοσοφική σχολή είναι 4 χρόνια. 

6. Αν οι φοιτητές  παρακολουθούν όλες τις ............. των μαθημάτων, γράφουν καλύτερα 

στις εξετάσεις. 

7. Οι .................... για τη θεραπεία του καρκίνου έχουν προχωρήσει πολύ. 

8. Οι αναπληρωτές καθηγητές ανήκουν στο ...................... του πανεπιστημίου. 

9. Οι νέοι φοιτητές μπορούν να ........... στο πανεπιστήμιο από τις 10 αυγούστου έως τις 

30 Σεπτεμβρίου 

10. Οι φοιτητές στην Ελλάδα δεν πληρώνουν ........... 

11. Με το .......οι φοιτητές ταξιδεύουν στα τρένα και στα λεωφορεία με μειωμένο 

εισιτήριο. 

12. Τελείωσε την ιατρική και τώρα παίρνει ..............στη χειρουργική. 

13. Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα της σχολής τους, οι φοιτητές πρέπει να 

παρακολουθήσουν και ............. 

14. Για να πάρεις ............νομικής, πρέπει να σπουδάσεις τουλάχιστον 4 χρόνια. 

15. Τελείωσε πέρσι το λύκειο και τώρα βρίσκεται στο πρώτο ........ σπουδών στο 

πολυτεχνείο. 

      16 Για να εργαστείς ως δάσκαλος σε σχολείο, πρέπει βέβαια να είσαι .......της     

παιδαγωγικής ακαδημίας. 



Εκπαίδευση 

Ενδεικτικό,τάξη, χημεία, εισαγωγικές εξετάσεις, δημοτικό, Παιδεία, φυσική, 

γεωγραφία, Υπουργός Παιδείας, έλεγχος, εκδρομή, απολυτήριες εξετάσεις, μαθηματικά,  

δέσμη σπουδών, καθηγητής, τεχνική σχολή, θρησκευτικά, εκπαιδευτικός, μάθημα, 

απολυτήριο, βασική εκπαίδευση, ζωγραφική, ιδιαίτερα 

 

1. Η .......................... στην Ελλάδα αρχίζει όταν το παιδί είναι έξι χρονών. 

2. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, τα παιδιά έτρεξαν αμέσως έξω από την ....... 

3. Στο ........... τα παιδιά παίρνουν τις βάσεις της εκπαίδευσής τους. 

4. Τα κράτη πρέπει να δαπανούν πολλά χρήματα για την ............, αφού και αυτή 

προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες. 

5. Σήμερα στο μάθημα της ........... μας εξήγησαν το νόμο του Νεύτωνα. 

6. Λυπάμαι κυρία μου, ο γιος σας έχει πρόβλημα σε όλα τα ............., εκτός από τη 

γυμναστική. 

7. Ο .............. των αρχαίων φέτος είναι εξαιρετικά αντιπαθητικός. 

8. Φέτος στα .............., θα μιλήσουμε για τις θρησκείες όλου του κόσμου. 

9. Η .............. είναι το αγαπημένο μου μάθημα, γιατί μαθαίνω πράγματα για χώρες 

μακρινές. 

10. Για το μάθημα της ............ πρέπει οι μαθητές να φέρουν ειδικά μολύβια. 

11. Όταν τελειώνεις το λύκειο ή το γυμνάσιο παίρνεις ........ 

12. Όταν περνάς από τη μία τάξη του σχολείου στην άλλη, παίρνεις....... 

13. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των 

παιδιών τους από τους .......... 

14. Επειδή είναι πολύ καλή στα αρχαία, σκέφτεται να ακολουθήσει την τρίτη ........  

15. Για να κάνεις το επάγγελμα του ............, πρέπει να αγαπάς τα παιδιά. 

16. Ο ................... ανακοίνωσε τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

17. Για να γίνεις ηλεκτρολόγος πρέπει να πας σε ........... 

18. Δεν τα πάω καλά με τους αριθμούς, δε συμπάθησα ποτέ τα .............. 

19. Η ..............είναι ένα από τα βασικά μαθήματα για τη φαρμακευτική σχολή. 

20. Σήμερα τα παιδιά δεν έκαναν μάθημα, πήγαν ........ 

21. Αν πετύχω στις .............. του λυκείου, θα κρεμάσω τη σχολική μου τσάντα έξω από το 

παράθυρο. 

22. Επειδή είναι αδύναμος στα αρχαία, κάνει ......... 

23. Στην Ελλάδα, για να φοιτήσεις στο πανεπιστήμιο, πρέπει πρώτα να πετύχεις στις 

........... 

  



Βουλή 

Εκλογές, νόμος, υφυπουργός, κοινοβούλιο, κόμμα, κυβέρνηση, συνεδρίαση, ψηφίζω, 

κυβέρνηση συνασπισμού, πρωθυπουργός, εκλογική περιφέρεια, βουλή, πρόταση μομφής, 

βουλευτής, έδρα, ψηφοφορία, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, 

αντιπολίτευση, υπουργός, ανασχηματισμός, πλειοψηφία, αποσύρομαι, ψήφος 

εμπιστοσύνης, κυβέρνηση. 

 

1. Το ευρωπαϊκό ............ αποφάσισε να λάβει μέτρα κατά της Σερβίας. 

2. Στο δημοκρατικό μας σύστημα η κυβέρνηση ελέγχεται από τη ........ 

3. Ο ........... θεωρείται αντιπρόσωπος του λαού. 

4. Στη σημερινή .......... της βουλής θα συζητηθεί το πρόβλημα των αλβανών 

προσφύγων. 

5. Ο .............. διευθύνει τη λειτουργία της βουλής, με βάση τον κανονισμό. 

6. Ο ελληνικός λαός  ......... για κυβέρνηση κάθε τέσσερα χρόνια. 

7. Η ελληνική βουλή αποτελείται από τριακόσιες ....... 

8. Το .......που παίρνει τις περισσότερους ψήφους σχηματίζει κυβέρνηση. 

9. Σήμερα θα μπει σε ............. το καινούργιο νομοσχέδιο για τα ακίνητα. 

10. Το οικονομικό πρόγραμμα της ................ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. 

11. Η .................... δε συμφωνεί με το νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο και γι’ αυτό δεν θα το 

ψηφίσει. 

12. Στην Ολλανδία υπάρχει ......................στην οποία συμμετέχουν τρία κόμματα. 

13. Ο ................. είναι ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου. 

14. Κάθε.............., διευθύνει ένα κλάδο της διοίκησης, δηλαδή ένα Υπουργείο. 

15. Οι .................. διευθύνουν ένα μικρότερο τμήμα τπυ Υπουργείου. 

16. Με τον ............ , την αλλαγή δηλαδή των Υπουργών, η κυβέρνηση επιδιώκει την 

καλύτερη λειτουργία της. 

17. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο ........ 

18. Η κυβέρνηση έχει την ........... στη Βουλή, αν τη χάσει πρέπει να γίνουν πάλι εκλογές. 

19. Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του κόσμου, ............ ο νόμος για τα φορολογικά. 

20. Οι ......................... στην Ελλάδα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. 

21. Στις δημοκρατικές χώρες, η κυβέρνηση βγαίνει ύστερα από ............. 

22. Το κράτος διαιρείται σε ................. και η καθεμιά εκλέγει έναν ορισμένο αριθμό 

βουλευτών. 

23. Με 315 ψήφους υπέρ και 294 κατά, η Βουλή απέρριψε την ................... κατά του 

Υπουργού Παιδείας. 

24. Η κυβέρνηση πήρε, οριακά, την .................. της Βουλής και έτσι τελικά θα 

αποφύγουμε τις πρόωρες εκλογές. 

25. Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ο ανώτατος άρχοντας του κράτους είναι ο .............. 


