
Όνομα: ____________________ 

Ημερομηνία:_______________ 

« Βιβλία-βιβλιοθήκες» 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά με τον σωστό τύπο του επιθέτου «ο πολύς, η πολλή, το πολύ»  ή με το επίρρημα 
«πολύ» : 

 Η μέρα είναι ……………..  ζεστή. Σήμερα κάνει ……………..    ζέστη. 

 Οι εργάτες είναι …………………     κουρασμένοι.  

 ………………..     κάτοικοι  της περιοχής ενοχλήθηκαν από τη φασαρία. 

 Έχει την …………….   κακή συνήθεια να διακόπτει το συνομιλητή του. 

 Βάζει ………………..      ζάχαρη στον καφέ του. 

2.Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις: 

συν + αγωνιστής →   ………………………………….. 

συν + μαθητής →    ………………………………..                      

συν + παίχτης →    …………………………..……….. 

συν + κάτοικος  → …………………………………....                         

συν + νέφος   →   ……………………………………. 

εν + πιστός    →  …………………………………..… 

εν + κρίση  → ……………………………………..… 

3.Προσπάθησε να ενώσεις τις προτάσεις με τον κατάλληλο σύνδεσμο, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένο νόημα: 

τα σπάνια βιβλία δε δανείζονται επειδή ξαφνικά άκουσε βήματα στο διπλανό δωμάτιο 

ήταν βυθισμένος στις σκέψεις του όταν δεν ήξερε πώς να συνεχίσει 

ο συγγραφέας καθόταν σκεφτικός ενώ υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν 

είχε τόσο πολλά βιβλία γιατί δεν ήξερε ποιο να διαλέξει 

διαβάζει ώστε ταυτόχρονα ακούει μουσική 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................................................................................................................................ 



4.Na μετατρέψετε  τις φράσεις από ονοματικές σε ρηματικές και αντίστροφα: 

   Εφαρμόζουμε τους κανόνες της τάξης. 

……………………………………………………….................................................................................................... 

   Πτώση της τιμής του πετρελαίου. 

……………………………………………………….................................................................................................... 

   Ανταλλάξαμε δώρα.                                                  

…………………………………………………............................................................................................................. 

   Συνεργασία μαθητών και δασκάλου. 

…………………………………………………............................................................................................................. 

5.Οι παρακάτω προτάσεις είναι εξαρτημένες, γι’ αυτό χρειάζονται οπωσδήποτε μια ανεξάρτητη πρόταση δίπλα 
τους. Συμπλήρωσέ τη : 

 Όταν διαβάζω ένα βιβλίο,………………………................................................................................................................. 

 Αν είχα χρόνο, …………………………………………….............................................................................................. 

 Μόλις έφυγες …………………………….…….................................................................................................................. 

6. Να επιλέξεις τη σωστή λέξη και να συμπληρώσεις τις προτάσεις: 

 Η ………………………………………………τιμωρείται από το νόμο 

 α) βιβλιογραφία β) βιβλιοκαπηλία γ) βιβλιοκριτική 

 Ο ………………………. …………………...… με βοήθησε να βρω το βιβλίο που έψαχνα. 

 α) βιβλιοστάτης β) βιβλιοθηκάριος 

 Η Βιολέτα διαβάζει πολλά βιβλία. Είναι πραγματική …………………………………….…. 

 α) βιβλιοφάγος  β) βιβλιογραφία  γ) βιβλιομανία 

7.Αφού διαβάσεις το βιογραφικό σημείωμα , να το γράψεις σε συνεχή λόγο: 

 

Ονοματεπώνυμο: Λίτσα Ψαραύτη 

Έτος γέννησης: 1936 

Τόπος γέννησης : Σάμος 

Πληροφορίες: Σπούδασε αγγλικά, εργασία ως μεταφράστρια, έγραψε μυθιστορήματα για τις ανθρώπινες σχέσεις, το 
οικολογικό πρόβλημα, τον ρατσισμό. 

Τιμητική διάκριση: Κρατικό βραβείο 1996 από το υπουργείο Πολιτισμού,  2012 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για 
το σύνολο του έργου της.  

Κριτική: Οι άνθρωποι των γραμμάτων συμφωνούν ότι η προσφορά της Λίτσας Ψαραύτη είναι πολύ σημαντική και την 
κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο αξιόλογες και δυναμικές παρουσίες στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.  

Έργα: Το αυγό της Έχιδνας, Το χαμόγελο της Εκάτης, Η γάτα που δε νιαούριζε, Το διπλό ταξίδι κ.ά.  



Λίτσα Ψαραύτη 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................................................................................

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