
ΕΝΟΤΗΤΑ 7, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡ ΑΤ ΤΩ  
 
                                  

Σημασία λέξεων του Πίνακα Παραδείγματα 

πραγματεύομαι: εξετάζω σε βάθος  Το άρθρο μου πραγματεύεται λεπτομερώς το 
θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων . 

πραγματικός: αυτός που υπάρχει στην 
πραγματικότητα 

 Ο πραγματικός μισθός είναι μικρότερος με τις 
κρατήσεις. 

πραγματεία: η πρωτότυπη εκτενής επιστημονική 
εργασία 

 Συνέταξε πραγματεία επί του ζητήματος. 

πεπραγμένα: ό,τι έχει πράξει ή αποφασίσει ένα 
συμβούλιο 

 Έκθεση πεπραγμένων. 

πρακτικός:  α) αυτός που σχετίζεται με την πράξη  
β) αυτός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα 

 Πρακτική εφαρμογή κανόνων. 
  Πρακτικές οδηγίες. 

συμπράττω: ενεργώ σε συνεργασία με άλλους  Κατά την Κατοχή συνέπραξε με τον εχθρό. 

άπρακτος:   αυτός που δεν πέτυχε τον σκοπό του  Τελικά έφυγαν άπρακτοι. 

πολυπράγμων: α) αυτός που έχει πολλές ασχολίες  
β) αυτός που ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις 

 Είναι πολυπράγμων άνθρωπος.  
 Γυναίκα πολυπράγμων. 

έμπρακτος: αυτός που εξωτερικεύεται με πράξεις  Έμπρακτη αγάπη. 

διαπραγματεύομαι:  βρίσκομαι σε συνεννόηση για τη 
διεκπεραίωση ενός θέματος ή για την επίλυση 
κάποιας διαφοράς 

 Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να διαπραγματευθεί 
με τους τρομοκράτες. 

πραγμάτευση: η αναλυτική έρευνα και ανάπτυξη ενός 
θέματος 

 Η πραγμάτευση του θέματος υπήρξε 
αποκαλυπτική. 

κοινοπραξία:  η από κοινού ανάπτυξη δραστηριότητας 
για την επίτευξη κάποιου σκοπού 

 Κοινοπραξία καπνοπαραγωγών. 

πραξικόπημα: α) η πολιτική ενέργεια που αποβλέπει 
στην παράνομη ανατροπή κυβερνήσεως ή 
πολιτεύματος β) κάθε αυθαίρετη κίνηση με σκοπό την 
επιβολή των θέσεων κάποιου 

 Το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. 
 Με πραξικόπημα επιχειρούν να ελέγξουν την 

ηγεσία των συνδικαλιστών. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Να σχηματίσετε τέσσερις προτάσεις χρησιμοποιώντας στην πρώτη πρόταση τη λέξη 

πραγματογνώμονας, στη δεύτερη τη λέξη πραξικόπημα, στην τρίτη τη λέξη κοινοπραξία και στην 
τέταρτη τη λέξη άπρακτος. 

 
α............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

β. .......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

γ. ........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

δ. .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
2.  Να βρείτε στον Λεξιλογικό Πίνακα τα αντώνυμα των λέξεων: 
 

φανταστικός   ..........................          πληρώνω................................ 
θεωρητικός   ............................          καταβολή............................... 



 
3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων: άπραγος, είσπραξη, 

πράξη, πράγμα, εισπρακτικός, πραγματικός, εισπράττω, πραγματεύομαι. 
 
α.   Στα λόγια όλα καλά, στην.....................................δε γίνεται τίποτα. 
β.   Έχει μεράκι στη δουλειά του και φτιάχνει ωραία................................. 
γ.   Η έρευνα............................................το επίκαιρο θέμα της παράνομης μετανάστευσης. 
δ.   Αυτός είναι μόνο για βιτρίνα, άλλο είναι το..................................αφεντικό. 
ε.   Το κράτος θα............................................σημαντικά ποσά από τους νέους φόρους. 
στ. Η παράσταση ήταν μεγάλη..........................................επιτυχία. 
ζ   Μην κάθεσαι...................................................Βοήθησε και λίγο. 
η.   Οι........................................από το ΠΡΟ-ΠΟ ήταν αυξημένες. 
 
 
4.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις συνώνυμες τους της Β στήλης: 
 

Α Β 

1. πραγματικός α.   εμπειρικός 

2. πραγματεία β.   πολυάσχολος 

3. πρακτικός γ.   συνεργασία 

4. πολυπράγμων δ.   διατριβή 

5. εισπράκτορας ε.   αληθινά 

6. έμπρακτος στ. εκπλήρωση 

7. πράγματι ζ    χειροπιαστός 

8. πραγματοποίηση η.   ταμίας 

9. σύμπραξη θ.   αληθινός 

 
5.  Να συμπληρώσετε τα κενά των επόμενων προτάσεων με λέξεις ομόρριζες του ρήματος πράττω. 

 
α. Οι σημερινοί νέοι πρέπει να αντιμετωπίζουν τη σκληρή ................................. λόγω της απειλής της 

ανεργίας. 
β. Συχνά ξένοι ...............................είναι υπεύθυνοι για τις βομβιστικές ενέργειες στη χώρα μας. 
γ. Σπάνια εμφανίζεται στη γειτονιά μας ..................................., που είναι έμπορος υφασμάτων για την 

προίκα των κοριτσιών. 
δ. Ο εξωραϊστικός σύλλογος της πόλης μας χθες έκανε τον απολογισμό των .............................του. 
ε. Σήμερα άρχισε η Ελληνική Κυβέρνηση ................................................... με τους απεργούς εκπαιδευτικούς. 
στ. Ο ειδικός επιστήμονας με την ................................ του εξετάζει σε βάθος τις αιτίες και τις συνέπειες της 
ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην Αττική. 
 
6.    Πώς λέγεται: 
 
α.  Ο υπάλληλος που συντάσσει ή τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων ή συνεδριάσεων; .............................. 
β.  Ο γιατρός που δεν εφαρμόζει στην επαγγελματική του δραστηριότητα τις γνώσεις που απέκτησε στο 

Πανεπιστήμιο αλλά την πείρα του; .................................................. 
γ.  Ο πλανόδιος έμπορος υφασμάτων, ο γυρολόγος, ο μικροπωλητής; .............................................. 
θ.  Ο ειδικός επιστήμονας που διατυπώνει υπεύθυνη γνώμη για κάποιο ζήτημα; ..................................... 
ε.   Αυτός που συγκεντρώνει πληροφορίες για λογαριασμό μιας υπηρεσίας; ........................................ 
στ. Η ένωση ατόμων ή επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινής δραστηριότητας; ................................. 
ζ.  Η διεξαγωγή συνομιλιών για τη διεκπεραίωση ενός θέματος ή για την επίλυση μιας διαφοράς;  

.................................................... 
η. Η αναλυτική έρευνα και η ανάπτυξη ενός θέματος; ...................................................... 
θ. Η εφαρμογή μιας ιδέας στην πράξη; ................................................................. 
ι.  Η στρατιωτική ενέργεια για την ανατροπή της υπάρχουσας πολιτικής κατάστασης; .................................. 
 


