
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη Νεοελληνική Γλώσσα 

για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια 

 

Α. Επιλέγω αυτό που ταιριάζει στη μαυρισμένη λέξη ή φράση (μία μόνο απάντηση είναι 

σωστή σε κάθε περίπτωση): 

1. Ο θείος μου εξελέγη δήμαρχος.  

o Α. Υποκείμενο    

o Β.  Αντικείμενο   

o Γ. Μεταβατικό ρήμα  

o Δ. Συνδετικό ρήμα 

2.  Δεν της το είπε.  

o Α. Αντικείμενο  

o Β. Υποκείμενο  

o Γ. Κατηγορούμενο   

o  Δ. Επεξήγηση 

3. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα.  

o Α. Τελική  

o Β. Υποκείμενο   

o Γ. Πλάγια ερωτηματική   

o Δ. Αντικείμενο 

4. Κι ο Κωσταντής, σαν τ’ άκουσε, πολύ καλό του φάνη (δημοτικό).  

o Α. Κύρια πρόταση   

o Β.  Αποτελεσματική πρόταση 

o Γ.  Ειδική πρόταση  

o Δ. Χρονική πρόταση  

5. Ο σωστός τύπος του β’ ενικού της συνοπτικής προστακτικής του ρήματος «υπογράφω» 

είναι:  

o Α. Υπογράψτε 

o Β.  Υπέγραψε 

o Γ.  Υπογράφεις 

o Δ.  Υπόγραψε 

6. «Πήγε στο θέατρο αλλά είχε χάσει το εισιτήριο». Η σύνταξη είναι:  

o Α. Παρατακτική 

o Β. Υποτακτική 

o Γ.  ασύνδετο σχήμα 



o Δ.  παθητική 

 

Β. Συμπληρώνω τα κενά με τον σωστό τύπο του ουσιαστικού ή επιθέτου: 

1. Ένα αυτοκίνητο πέρασε ξαφνικά από δίπλα μας με …………………… ταχύτητα.  

o Α. Ιλιγγιώδης 

o Β.  ιλιγγιώδες  

o Γ. ιλιγγιώδη  

o Δ.  ιλιγγιώδεις 

2. Αυτός ο δρόμος έχει …………………… φασαρία.  

o Α. Πολύ 

o  Β. πολλοί   

o Γ. πολή  

o Δ.  πολλή 

3.  Οι ………………… του καπνίσματος στην υγεία είναι τεράστιες.  

o Α. επίπτωση   

o Β.  επιπτώσεις  

o Γ. επιπτώσοις  

o Δ.  επίπτωσης 

    4. Τα …………περιστατικά βίας δυναμιτίζουν τις διμερείς σχέσεις των  χωρών. 

o Α. Συνεχής 

o Β. Συνεχείς 

o Γ. Συνεχή 

o Δ. Συνεχές 

5.  Οι …………………………..συνθήκες δεν βοηθούν στην εξεύρεση λύσης 

o Α. Παρόντες 

o Β. Παρούσες 

o Γ. Παρουσίες 

o Δ. Παρών 

6. Οι αθλητές συνήθως  εγκαταλείπουν την …………..δράση νέοι. 

o Α. Ενεργός 

o Β. Ενεργό 

o Γ. Ενεργή 

o Δ. ενεργοί 

Γ.  Επιλέγω από τις παρακάτω ερμηνείες αυτή που ταιριάζει καλύτερα (μία μόνο 

απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση): 



1. «Εκκωφαντικός» σημαίνει: 

o Α. πολύ βαρύς 

o Β. υπόκωφος 

o Γ. πολύ σιγανός 

o Δ. πολύ δυνατός 

Δ. Επιλέγω τη λέξη που δεν ταιριάζει  με τις υπόλοιπες: 

 

 
 
 
 

o Α. το βιβλίο της αδελφής μου  

o Β. η μάχη του Μαραθώνα   

o Γ. ο υπολογιστής της μαμάς μου  

o Δ. η μπάλα του Πέτρου   

 

 

Ε. Αν θέλαμε να μετατρέψουμε την παρακάτω  φράση από Ενεργητική σε Παθητική 

φωνή, η σωστή απάντηση θα ήταν: 

Τα μελλοντικά διαστημόπλοια θα μεταφέρουν αστροναύτες σε μακρινούς πλανήτες:. 

o Α. Σε μακρινούς πλανήτες θα μεταφέρουν αστροναύτες τα μελλοντικά 

διαστημόπλοια. 

o Β. Αστροναύτες θα μεταφερθούν  σε μακρινούς πλανήτες από τα μελλοντικά 

διαστημόπλοια. 

o Γ. Αστροναύτες θα μεταφέρουν σε μακρινούς πλανήτες τα μελλοντικά 

διαστημόπλοια. 

o Δ. Αστροναύτες μεταφέρθηκαν σε μακρινούς πλανήτες από τα μελλοντικά 

διαστημόπλοια. 

 




