
 
THE ENGLISH SCHOOL 

  
 ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
      
   
  Diagnostic exam 2017 
          ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
                         Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λεπτά 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες αυτής της σελίδας. 

Γράψε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις στο γραπτό που έχεις μπροστά σου.  

Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες της κάθε άσκησης πριν αρχίσεις να την 

απαντάς. 

Μην καθυστερείς πολύ σε ερωτήσεις που σε δυσκολεύουν, γιατί πρέπει 

να προσπαθήσεις να τελειώσεις όλο το γραπτό. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ. 

 
 Συνολική βαθμολογία: 50 μονάδες 
                               Το γραπτό αποτελείται από 10 σελίδες 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                                               [15 μονάδες] 

 

H τελευταία μαύρη γάτα, Ευγένιος Τριβιζάς (απόσπασμα - διασκευή)  

      

 

Το βράδυ, που λέτε, είχα ραντεβού με τον Κοψονούρη, τον καλύτερο μου φίλο, 

γνωστό επίσης με το παρατσούκλι «Γατοκομάντος» λόγω της ειδικότητάς του να 

αρπάζει τηγανητά ψάρια από ψαροταβέρνες. Ευγενικός γάτος ο Κοψονούρης, 

άριστος φίλος, πάντα αισιόδοξος. Το τι ξάπλες, πλάκες και μάσες είχαμε κάνει 

μαζί δεν περιγράφεται. Χαράματα το ίδιο πρωί ο Κοψονούρης μου είχε 

εκμυστηρευθεί ότι σε μία από τις απογευματινές του περιπλανήσεις είχε βρει μια 

παραθαλάσσια ψαροταβέρνα, που το πλαϊνό παράθυρο της κουζίνας της δεν 

έκλεινε καλά και είχαμε συμφωνήσει να συναντηθούμε εκεί το βράδυ για να την 

τιμήσουμε με μια ξαφνική επιδρομή, που θα άδειαζε τα τηγάνια της και θα γέμιζε 

τις κοιλίτσες μας.  

 Τόπος του ραντεβού μας ήταν η στέγη μιας παλιάς παράγκας, τριακόσια 

μέτρα περίπου από το στόχο μας. Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είχαμε 

επιλέξει το συγκεκριμένο βράδυ επειδή το φεγγάρι δεν ήταν μεγάλο. Κι αυτό 

επειδή στο παρελθόν, επιδρομές σε ψαροταβέρνες με πανσέληνο μας είχαν 

στοιχίσει ακριβά.  

Εγώ λοιπόν, που λέτε, καταφθάνω πρώτος, σκαρφαλώνω γρήγορα και 

αρχίζω να κάνω βόλτες στην στέγη της παράγκας. Από κει ψηλά, λοιπόν, κόβω 

κίνηση. Δεν έχει και πολλή πελατεία σήμερα η ψαροταβέρνα. Η κοιλιά μου 

γουργουρίζει ανυπόμονα, αλλά την καθησυχάζω, σε λίγο θα την κάνω 

ευτυχισμένη! 

Ξαφνικά συμβαίνει κάτι αναπάντεχο. Κάτω από μια αναποδογυρισμένη 

βάρκα εμφανίζεται ένας άλλος, άγνωστός μου, μαύρος γάτος, που καθώς 

φαίνεται τον είχε προκαλέσει και αυτόν η γαργαλιστική μυρωδιά των ψαριών.  
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-Όπα! Να τα μας! Ελπίζω να μη μας τα χαλάσει ο κατεργάρης! σκέφτομαι.  

Τον παρακολουθώ να πλησιάζει. Τα υπόλοιπα συμβαίνουν τόσο αναπάντεχα, 

τόσο ξαφνικά, που αναρωτιόμουν μετά αν πραγματικά τα είδα. Μια τρίκυκλη 

μοτοσικλέτα με καρότσα στο πλάι σταματάει απότομα και δυο τύποι αρπάζουν το 

γάτο και τον βάζουν σε μια σακούλα. Οι κακοί ρίχνουν τη σακούλα με το γάτο 

στην καρότσα, πηδάνε πάλι στη μοτοσικλέτα και εξαφανίζονται.  

 Εγώ δεν τολμώ να πιστέψω στα μάτια μου. Παγωμένος από έκπληξη 

χάνω πολύτιμο χρόνο. Δεν είμαι σίγουρος πώς πρέπει να αντιδράσω. Να 

περιμένω τον φίλο μου τον Κοψονούρη, όπως είχαμε συμφωνήσει, ή να πάρω 

από πίσω τους κακούς; Από τη μια η πεινασμένη κοιλίτσα μου, από την άλλη 

ένας άλλος γάτος που έχει την ανάγκη μου. Τελικά το παίρνω απόφαση. Αρχίζω 

να τρέχω με όλη μου τη δύναμη πίσω από τη μοτοσικλέτα. Άδικος κόπος. Όσο 

και να τρέχω η μοτοσικλέτα, τρέχει ακόμα γρηγορότερα και σε λίγο χάνεται από 

τα μάτια μου στο βάθος του σκοτεινού δρόμου. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προχώρησε στην επόμενη σελίδα 
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Να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

1. Το βράδυ, που λέτε, είχα ραντεβού με τον Κοψονούρη, τον καλύτερο μου φίλο, 

γνωστό επίσης με το παρατσούκλι «Γατοκομάντος» λόγω της ειδικότητάς του να 

αρπάζει τηγανητά ψάρια από ψαροταβέρνες. 

 

Ποιον θα συναντούσε ο γάτος που αφηγείται την ιστορία μας και πώς αλλιώς τον 

φώναζαν; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

                               (3 μονάδες) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.  Γιατί οι δύο φίλοι διάλεξαν να κάνουν την επιδρομή τους εκείνο το βράδυ; 

Προσπάθησε να μην αντιγράψεις φράσεις αλλά να απαντήσεις με δικά σου λόγια. 

          (2 μονάδες) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Η κοιλιά μου γουργουρίζει ανυπόμονα, αλλά την καθησυχάζω, σε λίγο θα την 

κάνω ευτυχισμένη: Να περιγράψεις τι νιώθει ο γάτος της ιστορίας μας. 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου.        (2 μονάδες) 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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4. Η φράση: «κόβω κίνηση» είναι: 

α) εικόνα  

β) παρομοίωση  

γ) μεταφορά 

 

Η σωστή απάντηση είναι το …………….       (1 μονάδα) 

 

5. Τα υπόλοιπα συμβαίνουν τόσο αναπάντεχα, τόσο ξαφνικά, που αναρωτιόμουν 

μετά αν πραγματικά τα είδα. Μια τρίκυκλη μοτοσικλέτα με καρότσα στο πλάι 

σταματάει απότομα και δυο τύποι αρπάζουν το γάτο και τον βάζουν σε μια 

σακούλα. Οι κακοί ρίχνουν τη σακούλα με το γάτο στην καρότσα, πηδάνε πάλι 

στη μοτοσικλέτα και εξαφανίζονται.  

 

 

Τι συμβαίνει ξαφνικά; 

Μην αντιγράψεις από το κείμενο, ν’ απαντήσεις με δικά σου λόγια.   (3 μονάδες) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Προχώρησε στην επόμενη σελίδα 
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6. Να ταιριάξεις τις φράσεις για να έχεις ολοκληρωμένες προτάσεις, με βάση το 

κείμενο, όπως στο παράδειγμα:      (4 μονάδες) 

 

 

0. Ο Κοψονούρης και ο γάτος της 

ιστορίας μας 

 

  

α) ξαφνιάστηκε όταν έγινε το  

περιστατικό με τους κακούς. 

 

     1. Η ψαροταβέρνα εκείνο το βράδυ 

 
 

 

β) πέρασαν πολλές περιπέτειες 

μαζί. 

 

 

2. Ένας άγνωστος μαύρος γάτος 

πλησίασε όταν... 

 

 

γ) δεν είχε πολύ κόσμο. 

 

3. Ο γάτος που αφηγείται την   ιστορία 

... 

 

δ) και ο γάτος δεν την προλαβαίνει.  

 

 

4. Τελικά, η μοτοσικλέτα με τους κακούς 

φεύγει μακριά... 

 

ε) μύρισε τα ψάρια. 

 

 

Π.χ.

  0 ...β)..... 

1 .................   

2.................. 

3.................. 

4.................. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                     [10 μονάδες]  

 

Σημείωση: όλες οι λέξεις/φράσεις βρίσκονται υπογραμμισμένες στο κείμενο 

 

1. Να γράψεις με μια λέξη το νόημα της πιο κάτω φράσης: 

παίρνω απόφαση 

________________________________________________________________ 

          (1 μονάδα) 

 

2. Να γράψετε τα αντίθετα των πιο κάτω λέξεων: 

αρχίζω ___________________________________ 

κίνηση  ___________________________________ 

ανυπόμονα ___________________________________ 

          (3 μονάδες) 

 

3. Να βρεις και να γράψεις δύο μετοχές στις πιο πάνω προτάσεις.  

 

Παγωμένος από έκπληξη χάνω πολύτιμο χρόνο. 

Από τη μια η πεινασμένη κοιλίτσα μου, από την άλλη ένας άλλος γάτος που έχει 

την ανάγκη μου.  

 

α) ___________________  

β)  ___________________      (1 μονάδα) 

       

4. Να μεταφέρεις την πιο κάτω πρόταση στον αντίθετο αριθμό (από τον ενικό 

στον πληθυντικό). 

Δεν είμαι σίγουρος πώς πρέπει να αντιδράσω. 

______________________________________________________________ 

(1 μονάδα) 
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5. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση:      (0,5 μονάδα) 

Το ρήμα είχαμε συμφωνήσει είναι σε: 

α) α’ πρόσωπο ενικού  

β) β’ πρόσωπο πληθυντικού 

γ) α’ πρόσωπο πληθυντικού 

 

Να το γράψεις στο σωστό κουτάκι και να συμπληρώσεις τον πίνακα κρατώντας 

το ίδιο πρόσωπο και αριθμό.       

Ενεστώτας  

 

Παρατατικός  

 

Μέλλοντας στιγμιαίος  

 

Μέλλοντας διαρκείας  

 

Αόριστος  

 

Παρακείμενος  

 

Υπερσυντέλικος  

 

          

                   (3,5 μονάδες) 

 

 

 

 

Προχώρησε στην επόμενη σελίδα 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ            [25 μονάδες] 

 

Να επιλέξεις και να αναπτύξεις ένα από τα πιο κάτω θέματα  (250 περίπου 

λέξεις). 

 

1. Να γράψεις μια ιστορία που να ξεκινά με την πρόταση: “Χθες το βράδυ έγινε 

κάτι που δεν περίμενα ποτέ”. 

 

 

 

2. Ν’ αναπτύξεις την πιο κάτω πρόταση: 

«Τα  ζώα είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου». 

 

 

 

3. Να παρουσιάσεις τον καλύτερο σου φίλο ή την καλύτερη σου φίλη. Ποια 

χαρακτηριστικά έχει που τον/ την κάνουν ξεχωριστό/η; 
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Θέμα: ………………… Γράψε δίπλα τον αριθμό της έκθεσης που διάλεξες 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Καλά αποτελέσματα! 


