ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθητικού διαγωνισμού του
Μεγάλου Ηλεκτρονικού Λεξικού
Νεοελληνικής Γλώσσας – Πατάκη
(ΜΗΛΝΕΓ–Π)
Μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όσους απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του
διαγωνισμού, τυχερή νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχτηκε η ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΜΕΡΗ, η οποία κερδίζει ένα (1) Tablet (αξίας έως 300 €)*.
Σε όλους όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το εάν απάντησαν
σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, οι Εκδόσεις Πατάκη θα δωρίσουν μία (1) δωρεάν
ετήσια συνδρομή στο ΜΗΛΝΕΓ-Π, για την οποία θα αποσταλεί σχετικό
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.
Επίσης, όσοι συμμετέχοντες απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις θα λάβουν ως
δώρο ένα (1) βιβλίο των Εκδόσεων Πατάκη (αξίας έως 20 €)*. Οι δικαιούχοι
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κυρία Τίνα Χρήστου (2103650071,
christou@patakis.gr) από 7/4/2021.
* Οι αναφερόμενες τιμές είναι λιανικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Η αξία των βιβλίων υπολογίζεται με βάση τις
αρχικές τιμές του εκδότη.

Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του διαγωνισμού:
Α. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
Α.1. Ποια είναι η σωστή ορθογραφία;
Καλώς ορίσατε, παιδιά μου!

ΣΩΣΤΟ

Καλωσόρισες, φίλε μου!

ΛΑΘΟΣ

Τον καλωσορίσαμε στην πόλη μας.

ΣΩΣΤΟ

Χθες καλώς όρισα τον Γιάννη.

ΛΑΘΟΣ

ενέσιμος διατριβή

ΛΑΘΟΣ

εναίσιμος διατριβή

ΣΩΣΤΟ

αινέσιμος διατριβή

ΛΑΘΟΣ

αιναίσιμος διατριβή

ΛΑΘΟΣ

Θα στο παρκάρω μες στο γκαράζ.

ΛΑΘΟΣ

Θα στο παρκάρω μέσ’ στο γκαράζ.

ΛΑΘΟΣ

Θα σ’ το παρκάρω μες στο γκαράζ.

ΛΑΘΟΣ

Θα σ’ το παρκάρω μεσ’ στο γκαράζ.

ΣΩΣΤΟ

διάλυμμα οξέος

ΛΑΘΟΣ

διάλυμμα οξέως ΛΑΘΟΣ
διάλυμα οξέος

ΣΩΣΤΟ

διάλυμα οξέως

ΛΑΘΟΣ

Α.2. Σε ποια από τις παρακάτω εκδοχές ενός ερμηνεύματος λεξικού είναι ορθά γραμμένοι οι
τύποι και του ρήματος «εκβάλλω» και του ρήματος «συμβάλλω»;
Ποταμός της νοτιοδυτικής Ασίας, ο οποίος πηγάζει από τα υψίπεδα της τουρκικής
Αρμενίας, διαρρέει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και εκβάλλει στον Περσικό
ΣΩΣΤΟ
κόλπο, έχοντας συμβάλει στο τέλος της ροής του με τον ποταμό Τίγρη, σχηματίζοντας
τον ποταμό Σατ αλ Άραμπ.
Ποταμός της νοτιοδυτικής Ασίας, ο οποίος πηγάζει από τα υψίπεδα της τουρκικής
Αρμενίας, διαρρέει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και εκβάλλει στον Περσικό
κόλπο, έχοντας συμβάλλει στο τέλος της ροής του με τον ποταμό Τίγρη,
σχηματίζοντας τον ποταμό Σατ αλ Άραμπ.

ΛΑΘΟΣ

Ποταμός της νοτιοδυτικής Ασίας, ο οποίος πηγάζει από τα υψίπεδα της τουρκικής
Αρμενίας, διαρρέει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και εκβάλει στον Περσικό
ΛΑΘΟΣ
κόλπο, έχοντας συμβάλει στο τέλος της ροής του με τον ποταμό Τίγρη, σχηματίζοντας
τον ποταμό Σατ αλ Άραμπ.
Ποταμός της νοτιοδυτικής Ασίας, ο οποίος πηγάζει από τα υψίπεδα της τουρκικής
Αρμενίας, διαρρέει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και εκβάλει στον Περσικό
κόλπο, έχοντας συμβάλλει στο τέλος της ροής του με τον ποταμό Τίγρη,
σχηματίζοντας τον ποταμό Σατ αλ Άραμπ.

Β. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
Β.1. Ποια είναι η σημασία της λέξης αμελλητί;
Χωρίς τη δέουσα φροντίδα.

ΛΑΘΟΣ

Με τη δέουσα φροντίδα.

ΛΑΘΟΣ

Χωρίς καθυστέρηση.

ΣΩΣΤΟ

Με καθυστέρηση.

ΛΑΘΟΣ

ΛΑΘΟΣ

Β.2. Ποια είναι η σημασία της λέξης προσηκόντως;
Καθώς σηκώνεται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

ΛΑΘΟΣ

Καθώς σηκώνεται προς τη δική μου κατεύθυνση.

ΛΑΘΟΣ

Χωρίς να ταιριάζει.

ΛΑΘΟΣ

Όπως αρμόζει.

ΣΩΣΤΟ

Β.3. Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή;
Ολοκληρώθηκε η αποκομιδή των σκουπιδιών από τους δημοτικούς υπαλλήλους.

ΣΩΣΤΟ

Αναμένεται αποκομιδή των επιβατών στην απέναντι στεριά.

ΛΑΘΟΣ

Η φετινή αποκομιδή των καρπών ήταν πλούσια.

ΛΑΘΟΣ

Β.4. Ποια είναι η σημασία του ρήματος αποβάλλω στην πρόταση «Απέβαλα από το μυαλό
μου κάθε άσχημη σκέψη»;
Φροντίζω ώστε να μην απασχολεί πια κάτι τη σκέψη μου.

ΣΩΣΤΟ

Απορρίπτω κάτι που αποτελεί πνευματικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς
μου.

ΛΑΘΟΣ

Β.5. Στους παρακάτω στίχους από το ποίημα «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Δ. Σολωμού η
μετοχή «βγαλμένος, -η, -ο» χρησιμοποιείται ως μετοχή παθητικού παρακειμένου του
ρήματος «βγάζω» ή του ρήματος «βγαίνω»; «Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη/ Των Ελλήνων τα
ιερά/ Και σαν πρώτα ανδρειωμένη/ Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! »
Του ρήματος «βγάζω».

ΛΑΘΟΣ

Του ρήματος «βγαίνω».

ΣΩΣΤΟ

Β.6. Στην παρακάτω φράση η μετοχή «βγαλμένος, -η, -ο» χρησιμοποιείται ως μετοχή
παθητικού παρακειμένου του ρήματος «βγάζω» ή του ρήματος «βγαίνω»; «Η φωτογραφία
ήταν άτεχνα και θολά βγαλμένη».
Του ρήματος «βγάζω».

ΣΩΣΤΟ

Του ρήματος «βγαίνω».

ΛΑΘΟΣ

Β.7. Σε ποια από τις παρακάτω εκδοχές ενός ερμηνεύματος λεξικού είναι ορθότερα –από
γραμματική και συντακτική άποψη– διατυπωμένη η αναφορική αντωνυμία;
Σύνολο αντιλήψεων σύμφωνα με το οποίο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, η
διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας κτλ. έχουν προτεραιότητα έναντι
των κατά τόπους εθνικών ή των παγκόσμιων.
Σύνολο αντιλήψεων σύμφωνα με τις οποίες τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, η
διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας κτλ. έχουν προτεραιότητα έναντι
των κατά τόπους εθνικών ή των παγκόσμιων.

ΟΡΘΟΤΕΡΗ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Β.8. Σε ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις το μήνυμα του πομπού σχετικά με την επιστολή
την οποία έχει λάβει είναι σαφέστερα διατυπωμένο;
Με αφορμή ένα γράμμα, το οποίο έλαβα, για ένα βιβλίο μας, επισημαίνω τα
εξής.
Με αφορμή ένα γράμμα για ένα βιβλίο μας, το οποίο έλαβα, επισημαίνω τα
εξής.

ΣΑΦΕΣΤΕΡΗ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

