
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ  -  ΕΠΙΠΕΔΟ Β1  
 
 

 Ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

 
 

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

ή πρόσωπο) : 

 

 

1. (αθλητής, μαθητής, ελληνολάτρης, συγγραφέας, τραγουδιστής, βασιλιάς, 

επιχειρηματίας, εργάτης, μάγειρας, λογοτέχνης ). 

 

1. Ο Οδυσσέας Ελύτης είναι ένας μεγάλος ................................... , γιατί έχει τιμηθεί με 

το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

2. Η μαμά μου εργάζεται στο εργοστάσιο, είναι .................................. . 

3. Ο μπαμπάς μου έχει δική του επιχείρηση, δηλαδή είναι ..................................... . 

4. Η Ολλανδία έχει ............................... ενώ το Βέλγιο έχει ................................ . 

5. Η θεία μου μαγειρεύει στο εστιατόριο του μπαμπά μου, δουλεύει δηλαδή σαν 

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

6. Η Διδώ Σωτηρίου έγραψε πολλά βιβλία, είναι ............................. . 

7. Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας βραβεύτηκαν πολλοί Έλληνες  

............................... και πολλές ......................... . 

8. Όλοι οι ............................ και οι ................................. του σχολείου μας πρέπει να 

έρθουν στη γιορτή. 

9. Γράφει συνεχώς για την ομορφιά της Ελλάδας. Είναι .................................. . 

10. Είμαι ο Νίκος. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ................................. γιατί μ’ αρέσει 

πολύ να τραγουδώ.  Η αδελφή μου θέλει να γίνει και αυτή ................................... . 

          

 

              

 

2. ( τιμιότητα, επιστρέφω χρήματα, αναγκάζομαι, πρωτοβρόχια, όρεξη, καλλιεργώ, 

στάρι, άνοιξε η τύχη του ) 

1. Το ψωμί γίνεται από ............................... 

2. Κάθε πρωί έχει κίνηση και έτσι ......................... να πάω με το τρένο. 

3. Το φθινόπωρο αρχίζουν τα ................................. και έτσι οι γεωργοί ......................... 

τη γη. 

4. Κέρδισε το λαχείο και .......................................................... 

5. Εγώ έχω ................................ για δουλειά. 

6. Αυτός δουλεύει με ................................. Δεν κοροϊδεύει ποτέ του κανέναν. 

7. Μόλις κερδίσω αρκετά θα σου .......................................................... 

 

 

 

 

 

 



3. ( ζυμάρι, υφαίνω, έντομο, ακρίδα, αράχνη, ιστός, αιχμάλωτος, προστάζω, πιάνω 

δουλειά, αδιαφορία, χαλί, φυτό, κρίνω, καβούκι, προκομμένος, απελπισμένος, ανακρίνω)  

 

1. Οι εχθροί τον έπιασαν και τώρα είναι .......................................... . 

2. Στο σπίτι μου έχω φέρει ένα ωραίο ..................... από την Περσία. 

3. Η ................................ υ....................... τον ........................ της στις γωνιές του σπιτιού. 

4. Οι ..................................... και τα ........................................ κάνουν κακό στα 

.................... του κήπου. 

5. Ο αρχηγός ................................. να κάνουν όλοι ησυχία. 

6. Είναι στο δικαστήριο και τον ............................. για τις κακές του πράξεις. 

7. Το δικαστήριο θα ............................. αν είναι αθώος ή ένοχος. 

8. Αυτός δεν ακούει καθόλου τη δασκάλα. Έχει μεγάλη .................................... 

9. Η χελώνα κουβαλάει το ................................ . 

10. Η κόρη της δουλεύει όλη μέρα, γιατί είναι ............................. . 

11. Με ................................ φτιάχνουμε ψωμί και μακαρόνια. 

12. Δεν πέρασε τις εξετάσεις και είναι ............................. . 

13. Αύριο θα .............................................. στο μαγαζί του μπαμπά μου. 

 

 

 

 

 

4.  (κοστίζω, ξεκούραση, μέλος, έξοδα, ανώνυμος, δωρητής, αποδεικνύω, 

πραγματικότητα, κρίσιμος, αφοσιώνομαι, κραυγή, απαιτώ) 

 

1. Είμαι ....................... της χορωδίας του σχολείου μας και .......................... πολύς 

χρόνος για την προετοιμασία μας. 

2. Χρειάζομαι ................................... γιαυτό θα πάω διακοπές.  

3. Ένας ................................ δ.............................. μας πρόσφερε αυτά τα έπιπλα. 

4. Ξέρεις πόσο ................................. η εκδρομή; Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω τόσα 

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

5. Θα διαβάσω πολύ για να .............................. σε όλους  ότι μπορώ να πετύχω αλλά και 

να κάνω το όνειρό μου ................................... . 

6. Νίκησε με μια ............................... «Για την Ελλάδα». 

7. ........................................... στον αθλητισμό γιαυτό πέτυχε. 

8. Στην πιο ......................... στιγμή δεν έχασε το θάρρος του. 

 

 

5.  (στάση λεωφορείου, διπλανός, καθυστέρηση, βιάζομαι, χώνομαι) 

 

1. ....................................... και θα πάω στη δουλειά μου με τα αυτοκίνητο. 

2. Περιμένω μισή ώρα στη ................................................ . Μάλλον έχει 

................................. το λεωφορείο. 

3. Του αρέσει να ............................ μες στον κόσμο και να βγαίνει πρώτος. 

4. Στο θρανίο  του ................................... μου έχουν ρίξει όλα τα βιβλία κάτω. 

 

 

 



6.  (μπορεί, δελτίο καιρού, προξενείο, εμπορικό κέντρο, συναυλία, προκρίνομαι, 

αποκρίνομαι, αρκεί να....., τελικά, αναποφάσιστος) 

 

1. Άκουσες το .................... ........................; ................................ αύριο να βρέξει. 

2. Δεν ........................ ...................... βλέπεις, πρέπει και να ακούς την ταινία. 

3. Στο μεγάλο ......................... ........................... της πόλης θα γίνει αύριο μια 

............................. για τα μικρά παιδιά. 

4.  Πρέπει να πάω στο ..................................... να βγάλω καινούργιο διαβατήριο. 

5. Από τα 50 τραγούδια ......................................... μόνο τα 25 για τον τελικό. 

6. Τον ρωτούν αλλά εκείνος δεν ............................................ . 

7. Πες μου θα πάμε εκεί; Μην είσαι τόσο .............................................. . 

8. Τι θα κάνεις ............................ ; Θα έρθεις στη γιορτή μου; 

 

 

7.  ( ανακοινώνω, μακάρι να..., ταξιδιωτικό γραφείο, προσφορά, έχω ανάγκη, σωματείο, 

έκπληκτος, τέρμα, ξαπλώνω, ας..., τιμωρούμαι, αθόρυβα, ιδρώνω,ξεκουράζομαι) 

 

1. Αυτό που συνέβει ήταν φοβερό. Όλοι κοιτούσαν .............................. και έλεγαν 

.................................... μην είχε συμβεί. 

2. Ο πρόεδρος του .................................. μας ............................................ ότι θα πάμε 

εκδρομή. 

3. Πέρασα από το ...................................  ................................. και είδα μια 

..................................... για την Ελλάδα. 

4. Αυτά τα παιδιά ....................... πραγματικά ........................... από την βοήθειά μας. 

5.  Η χελώνα προχωρούσε ........................ προς το ......................... . 

6.Ο λαγός ................................. στο χορτάρι να ................................. . 

7.Τα παιδιά που ........................... λένε: ........  πιούμε λίγο νερό. 

8.Όσοι τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα πρέπει να ................................ . 

 

 

8.  ( προηγούμενος, δροσίζομαι, δροσερός, ακτίνα, λιάζομαι, γεύομαι, αλμύρα, 

κατάγομαι, σειρήνα, παλικάρι, μεράκι, νοσταλγικός, τραυματίζομαι, γαλανός, συνοδεύομαι, 

στερώ, ηρωικός) 

 

1. Την ................................... βδομάδα ο Νίκος ήταν διακοπές. ............................... στα 

........................... νερά της θάλασσας και ............................ στην παραλία. 

Ακόμη...................................... την ......................... της θάλασσας. 

2. Μ’  αρέσει να ................................ και να δέχομαι τις ......................... του ήλιου. 

3. Η μαμά μας  φτιάχνει με πολύ ....…................... το φαγητό. 

4. Αυτό το .............................      ........................................ στον πόλεμο. 

5.Ο μπαμπάς μου ............................. από νησί και γιαυτό παίζει συχνά 

.............................τραγούδια. 

6.Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στην Ολλανδία χτυπούν οι .................................. . 

7.Δεν πρέπει να ........................ κανείς το παιχνίδι από τα παιδιά. 

8.Το νόστιμο φαγητό ...................................... από καλό κρασί. 

9.Οι στρατιώτες τραγουδούν ............................ τραγούδια. 

 

 

 



9.  (φυλακή, έτοιμος, λιώνω, άνεμος, αποκτώ ελευθερία, παρακαλώ, κύμα, με τη θέλησή 

μου, θυσιάζω, πνίγομαι, κοπάδι, δίνω εντολή, τιμωρώ, στη στιγμή, παλεύω, σύντροφος, 

συμβουλεύω, φυλακίζω) 

 

1. Είμαστε ............................ να φύγουμε αμέσως  μόλις ........…......  ………………. .  

2. Μ’ αρέσει η θάλασσα όταν έχει ..................................... αλλά πρέπει να προσέχω να 

μην ............................ . 

3. Όταν τον έπιασαν τον .................................. αμέσως σε μια .............................. 

υψίστης προστασίας.  

4. Η σοκολάτα ........................... στη ζέστη. 

5. Θέλω να σε .................................. να .................................... λίγο από το χρόνο σου και 

να με ....................................... πώς να λύσω το πρόβλημα. 

6. ....................................... φύσηξε ένας δυνατός ............................ και οι βάρκες 

βούλιαξαν. 

7. Δεν θέλω να μου ......................................... . Θέλω να τα κάνω όλα 

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

8. Θα σε πάρω μαζί μου για .................................... . Δεν μπορώ να ........................... 

μόνος μου με τους εχθρούς. 

9. Ο βοσκός έχει ένα ............................... πρόβατα. 

10. Αν δεν έρθω στην ώρα μου θα με .................................... . 

 

 

10.  (μοιράζομαι, μετακινούμαι, ευεργέτης, σπάνια, αναζητώ, περιποιούμαι, εμπνέω, 

χαϊδεύω, αποφεύγω, ικανός, γυμνάζω, τετράποδο) 

 

1. Αυτός δεν είναι ....................... για τίποτε. 

2. Η φύση ......................... πολλούς ποιητές για να γράφουν ωραία ποιήματα. 

3. Στο σπίτι μας έχουμε ένα ............................, δηλαδή μια γάτα.   

4. Θέλω να .............................. αλλά ................................ τις δύσκολες ασκήσεις. 

5. Αυτές οι δύο αδερφές .................................... τα πάντα. 

6. Έδωσε πολλά χρήματα στο σχολείο. Γι’ αυτό είναι ................................. . 

7. Δεν είναι καλό να ............................. τα βρόμικα ζώα. Πρέπει να τα 

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

8. Χάθηκε ο σκύλος του γείτονα και τον ................................ . 

9. Κάθε φορά που ........................... με το αυτοκίνητο βρίσκει κίνηση. Έτσι 

........................ το παίρνει. 

 

11.  (πεθερά, νύφη, επιμονή, γλιτώνω, δύστυχος, αλεύρι, μετρώ, πλάθω, εξακολουθώ, 

μεταμορφώνομαι) 

 

1. Το πρωί αγόρασα από το φούρνο ..................... και ...................... ψωμί. 

2. Η μητέρα του άνδρα μου είναι η ............................ μου και εγώ είμαι η ................... 

της. 

3. Πρέπει να μάθεις να ....................... ως το εκατό πολύ γρήγορα! 

4. Η κάμπια ................................. σε μια ωραία πεταλούδα. 

5. Μόνο με ............................... μπορείς να ................................ από τις δυσκολίες. 

Αλλιώς θα είσαι πάλι ......................... . 

6. Αν ........................................ να φωνάζεις , θα ξυπνήσεις όλη την γειτονιά. 

 



12.  ( έρευνα, αθλητικό πρόγραμμα, αρκετός, αστείο, αίνιγμα, αντίθετα, νεραντζιά, 

παρατσούκλι) 

 

1. Δεν το είπα σοβαρά . .......................... το είπα για ................. . 

2. Αυτό το .........................  ................................ είναι πολύ ενδιαφέρον. 

3. Ξέρεις τη λύση από αυτό το ............................. ; Μου φαίνεται .......................... 

δύσκολο. 

4. Στον κήπο μας έχουμε μια ................................. πολύ μεγάλη. 

5. Θα γίνει ................................... στο σχολείο  για να δουν πόσα παιδιά είναι 

παχύσαρκα. 

6. Του κόλλησαν το ....................................  «γάτα» γιατί έχει γατίσια μάτια. 

 

13.  ( ξενιτιά, χτίστης, ράφτης, ναύτης, εργάτης, κούραση, μοναξιά, παρηγορώ, πληροφορία, 

επιχείρηση, τάζω) 

 

1. Ο θείος μου στην αρχή ήταν ............................. και έφτιαχνε σπίτια. Τώρα όμως έχει 

δική του ........................................... . 

2. Ο Νίκος που είναι στην ........................... είναι μόνος του και αισθάνεται 

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

3. Η φούστα μου είναι μεγάλη. Θα την πάω στον ............................. να μου την μικρύνει. 

4. Η φίλη μου ήρθε να με ................................... που έχασα το αεροπλάνο. 

5. Είναι μεγάλη ..................................... να μετακομίζεις. 

6. Η γιαγιά μου ............................ να με πάει στο τσίρκο. 

7. Δεν έχω καμιά .................................. που πήγαν τα πράγματα. 

8. Αυτός που δουλεύει στο πλοίο είναι .............................. και αυτός που δουλεύει στο 

εργοστάσιο είναι ..................................  . 

 

 

14.  ( φιλόσοφος, ανυπόμονος, επιστρέφω, επικοινωνώ, συνεργάζομαι, σκέτος, φυσικά, είμαι 

υποχρεωμένος, άνθος, τροφή, μελαχρινός, κορμί, τύχη, σκλάβος, καταφέρνω, φήμη, διδάσκω, 

δικαιοσύνη, παιδαγωγός) 

 

1. Ο μπαμπάς μου που έχει μαύρα μαλλιά και μάτια είναι ...................................... . 

2. Ο δάσκαλος ............................ στους μαθητές αριθμητική. 

3. Ο Σωκράτης ήταν ......................... και .................................... να αποκτήσει μεγάλη 

.................... σε όλο τον κόσμο. 

4. Οι άνθρωποι ......................................... σήμερα και ...................................... με τον 

υπολογιστή. 

5. Θέλω έναν καφέ ...................... παρακαλώ, χωρίς ζάχαρη. 

6. Όταν ............................... από την Αμερική, θέλω να γίνω ................................., να 

ασχολούμαι με τα παιδιά. 

7. Δουλεύει όλη μέρα σαν .......................... .Δεν του αξίζει τέτοια ..................... . 

8. Τα παιδιά περιμένουν ............................................  να πάνε εκδρομή. 

9. Αφού είμαι δικαστής, ....................... ................................... να αποδώσω 

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

10. Έριξες ......................... στις κότες;  

11. Αυτό το δέντρο βγάζει πολύ ωραία .................... . 

12. Πρέπει  να έχεις αδύνατο .................................. για να γίνεις γυμνάστρια. 

13. – Θα πας στη γιορτή; - .................... και θα πάω. 



 

 

 

15.  (σιωπηλός, προσκυνώ, σταθμός , αμπέλι, γερνώ, ιδρώτας, φορτωμένος, οικοδόμημα, 

υπόγειος, διάδρομος, κατακτώ, ενώνω, τεμπέλικος, κατορθώνω) 

 

1. Αυτό το ................................ έχει πολλούς ................................. και ένα 

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

2. Τα .................................... παιδιά δεν προοδεύουν. 

3. Πρέπει να φροντίζεις το ............................ για να γίνει ................................ καρπούς.  

4. Με τον ...................................... μπορείς να  ................................. μια καλή δουλειά. 

5. Όταν ................................... ο άνθρωπος, κουράζεται εύκολα.  

6. Τα παιδιά ................................. τις δυνάμεις τους και τότε ................................. πολλά. 

 

7. Στην εκκλησία όταν μπαίνουμε ....................... την εικόνα και καθόμαστε όλοι 

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

8. Θα κατεβώ στον επόμενο ............................... . 

 

  

 

 

16.  (στενοχωριέμαι, στενοχωρώ, ταιριάζω, εμπιστεύομαι, προλαβαίνω, προδίδω, 

αφηρημένος, βουρκωμένος, ανησυχώ, θολός, ξαλαφρώνω) 

 

1. Τα παράθυρα είναι πολύ ............................. . Δεν βλέπω τίποτα έξω. 

2. Κοίτα, τα μάτια του Νίκου είναι ....................................... . Τι να έχει, γιατί εγώ 

.............................. πολύ.  

3. - Στο σχολείο δεν προσέχεις τίποτα. Είσαι .......................................... . 

4. Πρέπει να τρέξουμε, αλλιώς δεν θα ................................................ το τρένο. 

5. Την ................................................... πολύ. Δεν ...................................... ποτέ τίποτα σε 

κανέναν. 

6. – Γιατί ......................................... . Πες τα όλα σε μένα για να 

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

7. Αυτά τα ρούχα που φοράς νομίζω ότι δεν ................................. καθόλου. 

8. Η κατάσταση αυτή με ................................... πολύ. Δεν ξέρω τι να κάνω. 

 

 

 

 


