
Ε΄ ΤΑΞΗ 

Όνομα: ………………………………………..……………   Ημερομηνία: ………………………….. 

ΓΛΩΣΣΑ     

Επαναληπτικές ασκήσεις – Ενότητα 9
η
  

(μπορείτε να συμβουλευτείτε την 9
η
 ενότητα στο Β. Μ.) 

 

1. Μετατρέπω τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές: 

α)  επιθυμώ ένα ταξίδι              Επιθυμία ενός ταξιδιού 

β)  καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα    Καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων  

γ)  δουλεύει σε τράπεζα      Δουλειά σε τράπεζα  

δ)  επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη       Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη  

ε)  ασχολείται με την κηπουρική   Ασχολία με την κηπουρική  

στ) περιγράφει τον αγώνα             Περιγραφή του αγώνα 

2. Μετατρέπω τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές: 

α)  νηστεία κρέατος  Νηστεύω το κρέας 

β)  νοθεία λαδιού  Νοθεύω το λάδι 

γ)  περιοδεία θιάσου  Ο θίασος περιοδεύει 

δ)  επιστροφή στο σπίτι   Επιστρέφω στο σπίτι 

ε)  παρουσίαση βιβλίου  Παρουσιάζω βιβλίο 

στ) ενδιαφέρον για το σπίτι  Ενδιαφέρομαι για το σπίτι 

3. Σύνθετες λέξεις με το συν-  :

συν + γνώμη  συγγνώμη 

συν + χαίρω  συγχαίρω 

συν + κάτοικος  συγκάτοικος 

συν + λόγος   σύλλογος 

συν + μαθητής  συμμαθητής 

συν + αθλητής  συναθλητής 

συν + κρίνω  συγκρίνω 

συν + λέγω  συλλέγω



4. Χωρίζω τις παρακάτω προτάσεις σε Ανεξάρτητες (Α) και Εξαρτημένες (Ε): 

α) Όταν φτάσω, θα σου τηλεφωνήσω.   (Ε)     (Α) 

β) Πήγα στην τράπεζα για να πάρω χρήματα.   (Α)     (Ε)  

γ) Αν και του το είπα, δε μ’ άκουσε.  (Ε)     (Α)   

δ) Δεν τη μάλωσα, γιατί δεν το έκανε επίτηδες.  (Α)     (Ε)  

ε) Για να φύγει η σκόνη, τινάζουμε τα ρούχα.   (Ε)     (Α)   

στ) Όταν ο καιρός είναι καλός, του αρέσει ο περίπατος.  (Ε)     (Α) 

5. Ενώνω τις παρακάτω προτάσεις κάνοντας τη μία από τις δύο εξαρτημένη 

χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συνδέσμους: (για να, αν, όταν, αφού, ώστε) 

α) Θα σου αγοράσω δώρο. Είσαι επιμελής. 

Θα σου αγοράσω δώρο, αν είσαι επιμελής. 

β) Ντυνόμαστε ελαφρά. Κάνει ζέστη. 

Όταν κάνει ζέστη, ντυνόμαστε ελαφρά. 

γ) Έβρεχε τόσο πολύ. Πλημμύρισαν υπόγεια. 

Έβρεχε τόσο πολύ, ώστε πλημμύρισαν υπόγεια. 

δ) Δε θέλεις να έρθεις. Μην έρχεσαι. 

Αφού δε θέλεις να έρθεις, μην έρχεσαι. 

ε) Έφερε στο σπίτι τον φίλο του. Να παίξουν. 

Έφερε στο σπίτι τον φίλο του, για να παίξουν. 

6. Συμπληρώνω  τα  κενά με το επίθετο «πολύς, πολλή, πολύ» ή το επίρρημα «πολύ»: 

o Από την   βιασύνη του κάνει     πολλά     λάθη. 

o Χθες ήταν     πολύ     ζεστή μέρα.     Το καλοκαίρι κάνει     πολλή   ζέστη. 

o Είμαι    πολύ      περίεργη.      Χάρηκα  πολύ   που σε είδα. 

o Φέτος ήρθαν πολλοί   ξένοι.  Στο νησί είχε πολύ κόσμο. 

o Η Ελένη είναι     πολύ    ψηλή κοπέλα.  

o Το καλοκαίρι  πίνουμε    πολύ    νερό.                                                        

o  Ρίχνει   πολύ   δυνατή βροχή. 

 



Ε΄ ΤΑΞΗ 

Όνομα: ………………………………..……………   Ημερομηνία: ……………………….. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     

Επαναληπτικές ασκήσεις – Ενότητα 5
η
  

(μπορείτε να συμβουλευτείτε την 5
η
 ενότητα στο Β. Μ.) 

 

Α. Να κάνετε κάθετα τις παρακάτω πράξεις: 

 

α) 3,6  Χ  0,8  = 2,88 

β) 0,48  Χ  2,3  = 1,104 

γ) 9,45  Χ  2,6  = 24,57 

δ) 0,85  Χ  0,8  = 0,68 

ε) 1,69  Χ  0,77  = 1,3013 

στ) 4,175  Χ  1,4  = 5,845 

 

 

 

 

α) 3  :  8  = 0,375 

β) 16,2  :  3  = 5,4 

γ) 1,38  :  6  = 0,23 

δ) 5  :  0,4  = 12,5 

ε) 1,8  :  0,5  = 3,6 

στ) 165,84  :  1,2 = 138,2  

 

 

 

 

 

 



Β. Να λύσετε τα παρακάτω προβλήματα: 

 

1. Η Εύα αγόρασε από ένα ζαχαροπλαστείο 1,5 κ. γλυκά προς 11,80 ευρώ το κιλό. Για να 

τα πληρώσει έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ. Πόσα ρέστα πήρε; 

 

ΛΥΣΗ 

1,5  Χ  11,80 = 17,7  

20  -  17,7 = 2,3 

 

Απάντηση: Η Εύα πήρε ρέστα 2,3 ευρώ. 

2. Μια παρέα 12 ατόμων πήγε σε ένα εστιατόριο, όπου έφαγαν και στο τέλος πλήρωσαν 

συνολικά 307,20 ευρώ. Αποφάσισαν να μοιράσουν το ποσό ακριβώς και να πληρώσει ο 

καθένας το ίδιο. Πόσο πλήρωσε το κάθε άτομο; 

ΛΥΣΗ 

307,20  :  12 = 25,60 

 

 

Απάντηση: Το κάθε άτομο πλήρωσε 25,60 ευρώ. 

3. Ένας μαραγκός έκοψε 3 ίσα κομμάτια από μια σανίδα, για να φτιάξει ράφια για μια 

βιβλιοθήκη. Αν αρχικά το μήκος της σανίδας ήταν 3,40 μ. και τελικά περίσσεψαν 0,70 μ., 

πόσο ήταν το μήκος του κάθε κομματιού; 

ΛΥΣΗ 

3,40  -  0,70 = 2,70 

2,70  :  3 = 0,9 

 

 

Απάντηση: Το μήκος κάθε κομματιού ήταν 0,9 μ. 


