
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
2ου Μαθητικού διαγωνισμού του  
Μεγάλου Ηλεκτρονικού Λεξικού  
Νεοελληνικής Γλώσσας – Πατάκη 

(ΜΗΛΝΕΓ–Π) 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 
Μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όσους είχαν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις 
στις ερωτήσεις του διαγωνισμού, τυχερή νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχτηκε η 
ΑΝΝΑ ΚΑΣΟΥΜΗ (μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου), η οποία κερδίζει ένα (1) Tablet 
(αξίας έως 300 €)* και μία (1) δωρεάν ετήσια συνδρομή στο ΜΗΛΝΕΓ-Π. 

Σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οι Εκδόσεις Πατάκη θα 
δωρίσουν μία (1) δωρεάν ετήσια συνδρομή στο ΜΗΛΝΕΓ-Π, η οποία θα 
αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, και ένα (1) βιβλίο των Εκδόσεων 
Πατάκη (αξίας έως 20 €)*, το οποίο θα παραλάβουν από το Βιβλιοπωλείο Πατάκη 
(Ακαδημίας 65, Αθήνα, 2103811850).  

Οι δικαιούχοι των δώρων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κυρία Τίνα 
Χρήστου (2103650071, christou@patakis.gr) από 18/4/2021. 

* Οι αναφερόμενες τιμές είναι λιανικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Η αξία των βιβλίων υπολογίζεται με βάση τις 
αρχικές τιμές του εκδότη. Οι δικαιούχοι πρέπει να λάβουν το δώρο τους μέχρι 31/08/2022.

Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του διαγωνισμού: 

1. Με ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμη η λέξη «ποδίζω»;

α. ορτσάρω 
β. βιράρω 
γ. ποντζάρω Χ 
δ. πλέω

2. Ποιος είναι ο σωστός συλλαβισμός της λέξης «αγαλλιάζω»;

α. αγ-αλ-λι-ά-ζω 
β. α-γαλλ-ιά-ζω 
γ. α-γα-λλι-ά-ζω 
δ. α-γαλ-λι-ά-ζω ή α-γαλ-λιά-ζω Χ 

3. Ποιος από τους δύο παρακάτω ορισμούς του πολυγώνου είναι σωστός;

α. Επίπεδο ευθύγραμμο κλειστό σχήμα με τουλάχιστον 
τρεις πλευρές. 

Χ 



β. Επίπεδο ευθύγραμμο γεωμετρικό σχήμα με 
περισσότερες από τέσσερις γωνίες (κορυφές) και ισάριθμες 
πλευρές. 
 

 

 
 
4. Ποιος από τους παρακάτω τύπους προστακτικής θεωρείται από τη γραμματική εσφαλμένος; 
 
α. αντέγραψε Χ 
β. αντίγραψε  
 
 
5. Ποια από τις παρακάτω λέξεις έχει αντίθετη σημασία από τη λέξη «ανένδοτος»;  
 
α. ανυποχώρητος  
β. υποχωρητικός Χ 
γ. αδιάλλακτος  
δ. πεισματάρης  
 
 
6. Σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις υπάρχει κάποιος τύπος του ρήματος «εφιστώ» που 
είναι εσφαλμένος: 
 
α. Θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή στην τελευταία 
σελίδα του βιβλίου. 

Χ 

β. Εφιστώ την προσοχή σου στο λεπτό αυτό ζήτημα.  
γ. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό 
αφορά εξίσου όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

 

δ. Του επιστήθηκε η προσοχή ότι δεν επιδείκνυε τον 
απαιτούμενο ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

 
 
7. Σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις υπάρχει συντακτικό λάθος στη χρήση λόγιας φράσης; 
 
 
α. Ο καθηγητής ήταν υπέρ το δέον αυστηρός με τον μικρό 
μαθητή. 

 

β. Ο καθηγητής υπήρξε υπέρ του δέοντος αυστηρός με τον 
μικρό μαθητή. 

Χ 

 
8. Ποιος από τους παρακάτω τύπους δεν είναι υποκοριστικός; 
 
α. παιδάκι  
β. γκαζάκι  
γ. καπάκι Χ 
δ. παρκάκι  
 
 
9. Σε ποια από τις παρακάτω περιόδους λόγου υπάρχει λάθος; 



 
α. Η κυβέρνηση θα φροντίσει ώστε να υπάρξουν όσο γίνεται πιο 
λιγότερες οικονομικές συνέπειες από το ξέσπασμα της πανδημίας. 

Χ 

β. Όσο πιο πολύ διαβάζεις, τόσο περισσότερες ελπίδες έχεις να 
πετύχεις στις εξετάσεις. 

 

 
 
10. Με ποια από τις παρακάτω λέξεις πλησιάζει σημασιολογικά περισσότερο η λέξη 
«συμπόνια»; 
 
α. διαίσθηση  
β. προαίσθηση  
γ. ενσυναίσθηση Χ 
δ. παραίσθηση  
 
 
11. Σε ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή η χρήση γενικής στο αντικείμενο του 
ρήματος; 
 
α. Μετήλθε όλων των μέσων, θεμιτών και αθεμίτων, προκειμένου να πάρει τη θέση.  
β. Η άποψή σου επιδέχεται κριτικής.  
γ. Το λυπηρό αυτό γεγονός διέφυγε της προσοχής μου.  
δ. Η πόλη μας στερείται αθλητικών εγκαταστάσεων. Χ 
 
 
12. Ποια από τις παρακάτω λέξεις περιέχει ορθογραφικό λάθος; 
 
α. αμείβω  
β. αμοίβεται  
γ. αμοιβαίος Χ 
δ. αμοιβή  
 
 
 
13. Σε ποια από τις παρακάτω φράσεις υπάρχει λάθος; 
 
α. Μετήλθε όλων των μέσων, θεμιτών και αθεμίτων, προκειμένου να πάρει τη θέση.  
β. Η ομάδα θα υποβιβαστεί, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του αγώνα.  
γ. Η ομάδα θα υποβιβαστεί, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος του αγώνα. Χ 
 
 
 
 
14. Όταν λέμε για κάποιον ότι είναι «περιώνυμος», εννοούμε ότι είναι: 
 
α. ξακουστός  
β. ασήμαντος  
γ. περήφανος Χ 
δ. μακραίωνος  




