
1. Γυναίκες και εργασία. ∆ιαβάζω το παρακάτω κείμενο και συμπληρώνω τα 
κενά με το σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα

1. Πολλές γυναίκες, αν και έχουν κάνει (κάνω) πιο πολλές σπουδές από τους άντρες, συχνά 

________________ (παραμερίζομαι) από άντρες συναδέλφους τους.

2. Πολλές γυναίκες ______________________ (αναγκάζονται) να αφήσουν τη δουλειά τους 

όταν κάνουν παιδιά ή δουλεύουν λιγότερες ώρες και, φυσικά, κερδίζουν λιγότερα λεφτά.

3. Πολλές γυναίκες _________________ (απολύομαι) πρώτες σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 

ενώ πολλές εταιρείες αποφεύγουν να προσλαμβάνουν γυναίκες γιατί κοστίζουν περισσότερο 

από τους άνδρες.

4. Πολλές γυναίκες _________________ (πέφτω) θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας τους και _________________ (αφήνω) τη δουλειά τους για αυτό το λόγο.

2.  Συμπληρώνω τις φράσεις όπως στο παράδειγμα

1. Μαθητής: Αν δεν είχα μαλώσει με τους γονείς μου, θα μου είχαν δώσει χαρτζιλίκι.

2. Γάτα: Αν δεν είχα φάει εκείνο το χαλασμένο ψάρι, δε _________________________________.

3. Ληστής: Αν δεν ________________________________, δε θα με είχε πιάσει η αστυνομία.

4. Αθλητής: Αν δεν ____________________________, θα είχα έρθει πρώτος στο μαραθώνιο.

5. Πολιτικός: Αν δεν __________________________, δε θα είχα γίνει υπουργός.

6. Γιαγιά: Αν _______________________________, θα είχα πάει στο πανεπιστήμιο.

7. Δημοσιογράφος: Αν __________________________, θα είχα μόνο εγώ την είδηση.

Τι θυμάμαι;
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3. Πότε το «μπορεί» σημαίνει «ίσως» (Α) και πότε «είμαι σε θέση να» (Β),  πότε 

και τα δύο; Βάζω        στο σωστό κουτί / ή και στα δύο κουτιά.

1. α. Η Ελένη μπορεί να έρθει στο πάρτι. 

1. β. Η Ελένη μπορεί να έρθει στο πάρτι, αλλά δεν είναι σίγουρη ακόμα.

2. α. Πού είναι ο Αλέξανδρος; Μπορεί να κοιμήθηκε, ποιος ξέρει;

2. β. Ο Αλέξανδρος μπορεί να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

2. γ. Ο Αλέξανδρος μπορεί και να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

3.α. Το καλοκαίρι μπορούμε να πάμε διακοπές στο χωριό του παππού.

3. β. Το καλοκαίρι μπορεί να πάμε διακοπές στο χωριό του παππού.

4. α. Μπορεί και να μπορείτε να έρθετε μαζί μας...

4. β. Μπορείτε να έρθετε μαζί μας;

Πότε το «μπορεί» σημαίνει «ίσως» (Α) και πότε «ε

και τα δύο; Βάζω        στο σωστό κουτί / ή και στα δύο κουτιά. ΒA

4.   Παίζω ένα ρόλο μαζί με τους φίλους μου

α. Τι λένε η Ελένη και ο Αλέξανδρος: η Ελένη θέλει να κοιμηθεί γιατί είναι αργά και ο Αλέξανδρος 

θέλει να τον βοηθήσει για το διαγώνισμα Χημείας.

β. Τι λένε ο Αντόνιο, ο Κώστας, η Ναόκο και η Ελένη: η Ναόκο και η Ελένη θέλουν να κάνουν 

ηλιοθεραπεία πολλές ώρες, ενώ ο Αντόνιο και ο Κώστας έχουν ήδη καεί από τον ήλιο…

γ. Τι λένε η Ελένη-Αλέξανδρος και οι γονείς τους: Τα παιδιά θέλουν να φάνε πρόχειρο φαγητό 

έξω, ενώ οι γονείς τους έχουν μαγειρέψει και τους περιμένουν σπίτι.

5. Γράφω έναν κατάλογο με τα «μπορώ», «μπορεί» και τα «πρέπει» της ζωής μου 
για τα επόμενα χρόνια

Μπορώ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Μπορεί _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Πρέπει __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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 Παιδιά, το ξέρετε ότι ο Πασχάλης είναι μαζί με τη Μάριον;

Πώς τα κατάφερε; Αυτή δεν ήθελε ούτε να τον δει! Το πέτυχε…

Περιμένοντας (περιμένω) την κάθε μέρα έξω από το σχολείο, ______________ (αγοράζω) της 

βιβλία, ______________ (μιλώ) της για τα ροκ συγκροτήματα που της αρέσουν,______________ 

(στέλνω) της ποιήματα, ______________ (πηγαίνω) μαζί της σινεμά σε όποιες ταινίες ήθελε 

εκείνη, ______________ (μιλώ) της στο τηλέφωνο με τις ώρες…

Ο καημένος ο Πασχάλης! Αυτός ακούει μόνο ελληνικά και δεν του αρέσει το σινεμά! Μετά 

από τόσες θυσίες το άξιζε…

7. Συμπληρώνω τα κενά όπως στο παράδειγμα

8. Συμπληρώνω τα κενά όπως στο παράδειγμα

Ο Αντόνιο έγραψε τέλεια στο διαγώνισμα Φυσικής…

Πώς τα κατάφερε;

Διαβάζοντας (διαβάζω) πολλές ώρες, ______________ (ξενυχτώ) τη μέρα του διαγωνίσματος, 

______________ (λύνω) πολλές ασκήσεις, ______________ (κάνω) φροντιστήριο πέντε μέρες,

______________ (λέω) απέξω τη θεωρία και τέλος ______________ (αντιγράφω) από το διπλανό 

του γιατί ήταν πτώμα από την κούραση και τα ξέχασε όλα!

6. Συμπληρώνω τα κενά όπως στο παράδειγμα

1. Πόσοι από τους παππούδες (παππούς) και τις γιαγιάδες (γιαγιά) σου ζούνε;

2. Μα τι θα γίνει, τελοσπάντων; Θα το διαλύσεις το στομάχι σου. Έξι _________________  

(καφές) έχεις πιει ως τώρα. 

3. Η χαρά των _________________  (παππούς) και των _________________  (γιαγιά) είναι τα 

εγγόνια τους.

4. Λοιπόν, θέλουμε τρεις _________________  (μουσακάς) και μία μερίδα μακαρόνια με _____

____________  (κιμάς).

5. Της Γεωργίας της αρέσουν οι μοντέρνοι _________________  (καναπές).
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9. Συμπληρώνω τα κενά με το σωστό τύπο του επιθέτου, όπως στο παράδειγμα

1. Οι συνεχείς (συνεχής) αναδασώσεις βοηθούν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Οι πυρκαγιές αποτελούν _____________________ (διεθνής) φαινόμενο.

3. Η Ελένη μερικές φορές είναι πολύ _______________ (αγενής).

4. Το έδαφος είναι ___________________ (πετρώδης) και η αναδάσωση είναι πολύ δύσκολη.

5. Μήπως ξέρεις τα ονόματα των _________________  (ασθενής) στο δωμάτιο 11;

6. Νομίζω ότι πρέπει να είσαστε __________________ (ειλικρινής) με τον εαυτό σας;

10. Σχηματίζω προτάσεις όπως στο παράδειγμα

1. Είχα κρυώσει όταν πήγα εκδρομή. 

Ήμουν κρυωμένος όταν πήγα εκδρομή.

2. Τα ρούχα είχαν πλυθεί όταν τηλεφώνησες. 

_______________________________________________________________________

3. Είχες θυμώσει όταν πήγες σπίτι. 

_______________________________________________________________________

4. Ούρλιαξε γιατί είχε τρομάξει 

_______________________________________________________________________

5. Το ζήτημα θα έχει τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

_______________________________________________________________________

6. Η Ελένη θα έχει κοιμηθεί όταν φτάσω σπίτι. 

_______________________________________________________________________
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