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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

***Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα

Για τις επόμενες τέσσερις (4) ερωτήσεις, αριθμημένες από (1) έως (4), να επιλεγεί η ορθή γραφή της λέξης.

1. 
α) κρησφύγετο
β) κρυσφήγετο
γ) κρησφήγετο
δ) κρησφίγετο

2. 
α) ανέκλιτα
β) ανέκλιττα
γ) ανέκκλητα
δ) αναίκλητα

3. 
α) αρχαιοκαπηλεία
β) αρχαιοκαπηλία
γ) αρχεοκαπηλεία
δ) αρχεοκαπηλία

4. 
α) αλληλλέγγυος
β) αλληλέγκυος
γ) αλληλέγγυος
δ) αληλλέγγυος

Στην καθεμιά από τις επόμενες δεκαπέντε (15) ερωτήσεις, αριθμημένες από (5) έως (19), δίνεται μία πρόταση στην οποία
λείπει μία λέξη ή ομάδα λέξεων. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει το κενό.

5. Πρέπει να κάνετε ...... της εικόνας.

α) μεγέθυνση
β) μεγέθυση
γ) μεγένθυση
δ) μεγένθυνση

6. ........ τη λέξη.

α) Υπογραμήστε
β) Υπογραμμήστε
γ) Υπογραμμίστε
δ) Υπογραμμείστε

7. Από όσα προηγήθηκαν όφειλε να ...... συμπεράσματα.

α) συνάγει
β) συναγάγει
γ) συνάξει
δ) συντάξει

8. ....... τις προκαταλήψεις και θα χειριστείς το θέμα καλύτερα.

α) Απόβαλε
β) Απέβαλε
γ) Απόβαλλε
δ) Απέβαλλε

9. Αδυνατούν να υπολογίσουν τον όγκο των ...... συναλλαγών.

α) τρεχόντων
β) τρέχων
γ) τρεχουσών
δ) τρέχοντας

10. Είναι γνώρισμα ...... μαθήτριας η αυτοπειθαρχία.
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α) επιμελούς
β) επιμελή
γ) επιμελείς
δ) επιμελής

11. Τα δεδομένα .......

α) επεξεργάστηκαν από ομάδα ειδικών
β) επεξεργάστηκαν με ομάδα ειδικών
γ) επεξεργάστηκαν σε ομάδα ειδικών
δ) επεξεργάστηκε ομάδα ειδικών

12. Δεν έχει πού την κεφαλήν ......

α) κλίνη
β) κλίναι
γ) κλίνει
δ) κλίσει

13. Οι ..... είσοδοι βρίσκονται στη δυτική πλευρά.

α) κεντρικοί
β) κεντρικές
γ) κεντρώοι
δ) κεντρώες

14. Διανύουμε περίοδο ...... αγελάδων.

α) παχέων
β) παχείς
γ) παχέος
δ) παχιών

15. Η υποψηφιότητά σας δεν ....... τις προϋποθέσεις πρόσληψης. 

α) πληροί
β) πληρεί
γ) πλειρεί
δ) πλειροί

16. Η οικονομία βρίσκεται επί ...... ακμής.

α) ξηρού
β) ξερού
γ) ξυρού
δ) ξερών

17. Στην πρόταση «Όλοι οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, πρέπει να αγωνιζόμαστε με πάθος για να πετύχουμε τους στόχους μας»
υποκείμενο του «πρέπει» είναι:

α) να αγωνιζόμαστε
β) οι άνθρωποι
γ) όλοι
δ) οι νέοι

18. Στην πρόταση «Εργαζόταν σε αποθήκη υφασμάτων» η γενική «υφασμάτων» είναι:

α) αντικειμενική
β) κτητική
γ) περιεχομένου
δ) ιδιότητας

19. Στην πρόταση «Επιθυμούσε πολύ να φύγει» η πρόταση «να φύγει» είναι:

α) βουλητική
β) τελική
γ) ειδική
δ) αιτιολογική

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν είκοσι ένα (21) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (20) έως (40). 
Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη ή φράση.

Ο προϋπολογισμός του κράτους ...20.. και θα αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή για τις κατευθύνσεις που δίνει στους ...21.. τομείς της κρατικής
δραστηριότητας, και κυρίως για τη δυνατότητα να ...22. στους στόχους της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Καθώς πλησιάζουμε
όμως στο τέλος του χρόνου, διαμορφώνονται και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός, μετά την ...23.. της
καταναλωτικής πίστης, επιβαρύνεται με όλο και περισσότερο δανεισμό. Εφόσον διαμορφώνεται με ευθύνη του ...24..., μπορεί, αν ξεπεράσει
το 30% του εισοδήματος του, αντί για διευκόλυνση, να γίνει ..25.. με ασφυκτικές συνέπειες στη ζωή του.
Τι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο καταναλωτής σε σχέση με ...26.. σε δανεισμό προκειμένου να μην επιβαρύνει επικίνδυνα τον
προϋπολογισμό του; Θα πρέπει να ...27.. τις οικονομικές του δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στις σταθερές μόνιμες αποδοχές του, με τρόπο
ώστε, ...28... το προσδοκώμενο εισόδημά του τα επόμενα χρόνια, να αποφασίσει το συνολικό ποσό του δανεισμού και ...29.. της δόσης που
μπορεί να πληρώνει.
..30.. τη χρήση πιστωτικών καρτών, ο ..31... πρέπει να κάνει τις αγορές του υπολογίζοντας τις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες. Οι
λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως και τα οφειλόμενα ελάχιστα ποσά να ...32.. ...33.. . Ο καταναλωτής πρέπει να ...34... σε



έρευνα αγοράς για να επιλέξει την τράπεζα που προσφέρει τους ευνοϊκότερους όρους. 
Στην περίπτωση καταναλωτικών δανείων, πρέπει να εκτιμά τις πραγματικές του ανάγκες και να μη δημιουργεί ..35... ανάγκες από την ..36..
των προϊόντων. Θα πρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή του στο συνολικό κόστος και όχι μόνο στην προσφορά της αρχικής ..37...
περιόδου. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγει ...38... νέων δανείων για να ...39... ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγουμένων, κάτι που οδηγεί κατά
κανόνα σε ..40.. .

20. 
α) καταβλήθηκε 
β) κατατέθηκε
γ) παρατέθηκε
δ) υποβλήθηκε

21. 
α) κατά μέρος
β) εν μέρει
γ) επιμερισμένους
δ) επιμέρους

22. 
α) ανταποκριθεί
β) ανταγωνιστεί
γ) αντιπαραβληθεί
δ) αντιπαρέλθει

23.
α) αποκέντρωση
β) απώλεια
γ) αποκατάσταση
δ) απελευθέρωση

24. 
α) δανειολήπτη
β) δανειστή
γ) δανειοδότη
δ) δανειστήριου

25. 
α) βρόγχος
β) βρόχος
γ) βρόχι
δ) βροχηδόν

26. 
α) την προσφυγή
β) τη διαφυγή
γ) την αποφυγή
δ) την καταφυγή

27. 
α) σταθμεύει
β) σταθεροποιεί
γ) σταθμίζει
δ) ευσταθεί

28. 
α) συνεκτιμώντας
β) αποτιμώντας
γ) ανατιμώντας
δ) διατιμώντας

29.
α) την έκταση
β) το πλάτος
γ) το μέγεθος
δ) το ύψος

30. 
α) Όσους αφορά
β) Όσον αφορά
γ) Ως αναφορά
δ) Αναφορικά

31. 
α) κύριος
β) ιδιοκτήτης
γ) κάτοχος
δ) υπόχρεος

32. 
α) καταβάλλονται
β) συμβάλλονται
γ) υποβάλλονται
δ) παραβάλλονται



33.
α) ολοκληρωτικά
β) καθ' ολοκληρίαν
γ) ολοκληρωμένα
δ) εις ολόκληρον

34. 
α) προβαίνει
β) παρεμβαίνει
γ) μεταβαίνει
δ) επιβαίνει

35. 
α) εικονοπλαστικές
β) εικονικές
γ) εικονιστικές
δ) εικονογραφικές

36. 
α) προβολή
β) προέκταση
γ) προώθηση
δ) προτροπή

37. 
α) έντοκης
β) τοκοφόρου
γ) τοκιστικής
δ) άτοκης

38. 
α) τη λήψη
β) την αποδοχή
γ) την απολαβή
δ) την παραλαβή

39. 
α) αντεπεξέλθει
β) αντιμετωπίσει
γ) αντικρούσει
δ) αντιδιαστείλει

40. 
α) υπερεκμετάλλευση
β) υπερκέρδος
γ) υπερχρέωση
δ) υπερεκτίμηση


