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(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  Απαντϊ ςτισ ερωτήςεισ με ολόκληρη πρόταςη: 

Μπορείσ να περιγράψεισ τθ Γάτα; 

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

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

Τι γνϊμθ είχε θ Γάτα για τον εαυτό τθσ και τουσ άλλουσ; Μπορείτε να γράψετε 

μια πρόταςθ από το κείμενο που να δικαιολογεί αυτι τθ γνϊμθ; 

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

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

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

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

 



Ποιο ιταν το πιο περίεργο πράγμα που είδε ποτζ θ Αλίκθ; 

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

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

 

Αντωνυμίεσ: Μπορείτε να δείτε ζνα ςχετικό video   https://safeyoutube.net/w/WdE     

και να κυμθκείτε όςα είδθ 

ζχουμε κάνει από το βιβλίο 

ςασ , βϋτεφχοσ ςελ. 

101,102,103. Σασ 

παρακζτω  νζα είδθ από το 

γϋτεφχοσ ςελ.95 ( οριςτικζσ 

και αναφορικζσ).  Επειδι 

δεν το ζχετε, κα το δείτε 

πιο κάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/WdE


Ασ κυμθκοφμε τϊρα όςα είδθ επιρρημάτων ζχουμε κάνει και ασ γνωρίςουμε 

μερικά νζα . 

https://safeyoutube.net/w/Pjz8   επιρρήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τζλοσ, ασ δοφμε κάτι που μασ ζχει απαςχολιςει πολλζσ φορζσ, ιδίωσ  όταν κάνουμε 

τθν ορκογραφία  μασ, αλλά και όταν γράφουμε κείμενα. 

Σο επίθετο ο πολφσ- η πολλή-το πολφ  και το επίρρημα πολφ 

https://safeyoutube.net/w/3ID8    https://safeyoutube.net/w/PID8 

 

 

 

 

Θυμήςου!  Το επίθετο πολφσ - πολλή – πολφ κλίνεται και ςτα τρία γζνθ και γράφεται με 

2 λ ςτον πλθκυντικό αρικμό και ςτο κθλυκό του ενικοφ Συνοδεφει πάντα ουςιαςτικό. Πχ. 

πολλι ηζςτθ, πολφ κρφο, πολλά παιδιά.  

 Το επίρρημα πολφ δεν κλίνεται και ςυνοδεφει ριματα, επιρριματα, επίκετα ι μετοχζσ Π.χ. 

Ζφαγα πολφ, πολφ ωραία ταινία 

https://safeyoutube.net/w/Pjz8
https://safeyoutube.net/w/3ID8
https://safeyoutube.net/w/PID8


Ουφ!! Μετά από τόςθ Γραμματικι, ασ ξεκουραςτοφμε! Δείτε το βιντεάκι και 

ακοφςτε το τραγοφδι τθσ Γάτασ του Τςεςάιρ. 

https://safeyoutube.net/w/BOD8    

ΑΚΗΕΙ 

1.Γράψτε   όςα επιρριματα και αντωνυμίεσ ακοφςατε ςτο τραγοφδι 

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

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

2. Δείτε από το κείμενο τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ και προςπακιςτε να ξεχωρίςετε 

τα επιρριματα από τισ αντωνυμίεσ.  

      ………………………….......,         ……………………………. 

 

         ……………………………….,        …………………………… 

 

 

                    ………………………………………… 

 

               …………………………..,        ………………………. 

                                                                       

          

    πολφ= ………………………       τότε = ……………………….. 
   κάποιο=…………………..        αρκετά=………………………                                
 

 

     πολφ=………………………   τόςο=………………. 

     με=…………………………. 

 

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

        αλλιϊσ=……………….  εδϊ=………………….  
        εγϊ=…………………… εςφ= …………….. 

   
                                                   
   

                              …………………………………,   …………………………………. 

https://safeyoutube.net/w/BOD8


   
     ………………………………….,    …………………………...   
 

 
  

3. Συμπλθρϊςτε τα κενά με τισ λζξεισ πολφ-πολλι  

 με ..................αγάπθ,                    .................καλι παράςταςθ  ,         ...............ηζςτθ   , 

είμαι ............... χαροφμενοσ,          ζχω  ........... δουλειά,              είναι .......... καλό παιδί,        

ζκανε ........... κόρυβο,                προςπακϊ ..........................,             …………………  ϊρα 

 

4.  Συμπλιρωςε τα κενά με τθν κατάλλθλθ αόριςτθ αντωνυμία. 
  

  Γιάννθ, τθλεφϊνθςε ……………………………….. όςθ ϊρα ζλειπα; 
Η γιαγιά μασ διθγικθκε ………………………. ωραία ιςτορία από τα παιδικά του χρόνια. 

  Ζχεισ ……………………………….. να μου πεισ; 
 Μασ ςταμάτθςε …………………………….. ςτο δρόμο και μασ ρϊτθςε αν γνωρίηουμε 
……………………………………… καλό ηαχαροπλαςτείο. 
  Ζχετε ταξιδζψει …………………………………. φορά ςτθν Αγγλία; 

 

 

5. Υπογράμμιςε τισ αντωνυμίεσ ςτισ παρακάτω προτάςεισ και γράψτε τεσ ςτθν 
κατάλλθλθ ςτιλθ του πίνακα που ακολουκεί: 
 

Μερικοί  άνκρωποι  πιςτεφουν  ότι  θ  γνϊμθ  τουσ  είναι  πάντα  ςωςτι  και  ζχουν  
πολφ  μεγάλθ  ιδζα  για  τον  εαυτό  τουσ 
Ποιοσ  από  εςάσ  κα  μασ  πει  τθ  ςωςτι  λφςθ  τθσ  άςκθςθσ; 
 Κανζνασ  δεν  ξζρει  τίποτα  για  τον  καβγά  που  ζγινε. 
 Ο  γιατρόσ  που  τθν  εξζταςε  τθσ  απάντθςε  ότι  δεν  είδε  κάτι  ανθςυχθτικό. 
Τον  ρωτιςαμε  τι  ικελε  κι  εκείνοσ  απάντθςε  ότι  κα  προτιμοφςε  κάμποςθ                     
ακόμα  ηάχαρθ  ςτο  τςάι  του. 

 

Προςωπικζσ Κτητικζσ Αυτοπαθείσ Ερωτηματικζσ Αόριςτεσ 

     

     

     

     

     

 

 



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Διαίρεςη με διψήφιο διαιρζτη  

Δείτε τρία video που εξθγοφν αναλυτικά τθ διαίρεςθ. (ctrl + κλικ για να ανοίξει) 

https://safeyoutube.net/w/80g8    

 https://safeyoutube.net/w/Z0g8 

https://safeyoutube.net/w/a2g8 

1. Κάνε κάκετα τισ διαιρζςεισ. 

4.296   12                              9.045      15                      8.369     16                   9.147     25 

 

 

 

 

 

 

 

2. Λφςε τα προβλιματα. 

 

Α.  Σε ζνα ηαχαροπλαςτείο ψικθκαν 4.550 κουραμπιζδεσ. Θα πρζπει να 

τοποκετθκοφν  ςε ταψιά ,που το κακζνα χωράει 25. Πόςα ταψιά κα χρειαςτοφν; 

ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ……………………………………………………………… 

 

   Β.  Ο κ. Μιχάλθσ είναι φοφρναρθσ και κζλει να μεταφζρει με το φορτθγάκι του 

1.825 κιλά αλεφρι ςυςκευαςμζνα ςε ςακιά των 25 κιλϊν το κακζνα. Πόςα ςακιά κα 

μεταφζρει; 

ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ……………………………………………………………………….. 

https://safeyoutube.net/w/80g8
https://safeyoutube.net/w/Z0g8
https://safeyoutube.net/w/a2g8


Γ. Ζνασ ζμποροσ θλεκτρονικϊν ειδϊν αγόραςε 28  ίδιουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 

και ξόδεψε ςυνολικά  21.140 €. Πόςο αγόραςε τον κάκε υπολογιςτι; 

  ΛΥΣΗ 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ………………………………………………………………………………….. 

 

 Δ.  Ζνασ λαδζμποροσ είχε ςτθν αποκικθ του 15.000 κιλά λάδι. Ποφλθςε τα 1.235 

κιλά και τα υπόλοιπα τα ζβαλε ςε δοχεία των 15 κιλϊν το ζνα. Πόςα δοχεία 

χρθςιμοποίθςε; 

  ΛΥΣΗ 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ………………………………………………………………………… 

 

Ε. Ζνασ γεωργόσ φφτεψε 648 λεμονιζσ και 486 πορτοκαλιζσ. Φφτεψε όλα τα δζντρα 

ςε 18 ςειρζσ. Πόςα δζντρα φφτεψε ςε κάκε ςειρά; 

   ΛΥΣΗ 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ……………………………………………………………. 

 

ΣΤ. Ζνασ ελαιοπαραγωγόσ ζβγαλε από τισ ελιζσ του 11.200 κιλά λάδι. Το ζβαλε ςε 

δοχεία των 16 κιλϊν το κακζνα.   

Α) Πόςα δοχεία χρθςιμοποίθςε;  

ΛΥΣΗ 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ………………………………………………………………. 



Β) Αν ποφλθςε το κάκε δοχείο με 65 ευρϊ το ζνα, πόςα χριματα ειςζπραξε; 

 ΛΥΣΗ 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ…………………………………………………………. 

 

 

 

 

ΙΣΟΡΙΑ 

Μπορείτε να δείτε δφο επαναλθπτικά video για το κεφ. 25 και 

26  

πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ 

https://safeyoutube.net/w/Z3g8 

https://safeyoutube.net/w/I4g8 

https://safeyoutube.net/w/Z3g8
https://safeyoutube.net/w/I4g8

