
Deset cvičení ze slovní zásoby pro úroveň B1 
 

www.jazykovy-koutek.cz Stránka 1 
 

Deset cvičení ze slovní zásoby 
pro úroveň B1 (pokročilí) 
 
 
1.SVÁTKY 
 
Spojte výraz z levého  sloupce s jeho vysvětlením v řečtině v sloupci pravém. 

 
1) Τα Χριστούγεννα   a. γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού 
2) Το Πάσχα    b. γλυκό που κάνουμε στα Χριστούγεννα ή στα Πάσχα 
3) η βασιλόπιτα   c. το σύμβολο του χριστιανισμού 
4) το τσουρέκι    d. μαζευόμαστε πολλοί μαζί, για να φάμε, να χορέψουμε 
5) η εκκλησία    e. γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού 
6) ο σταυρός    f. το κτίριο όπου πάνε οι χριστιανοί για να προσευχηθούν 
7) η γιορτή    g. γλυκό που τρώμε τηω Πρωτοχρονιά 
  

2.SVÁTKY II 

Doplňte do vět sloveso z nabídky. 

βρει   στολίζουμε  τρώμε  βάφουμε   κόβουμε  ψήνουμε   βάζουμε 
 
1.Τα Χριστούγεννα ..................... το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
2.Tα Πάσχα ...................... κόκκινα αυγά, ..................... αρνιά και κάνουμε  τη μαγειρίτσα. 
3.Η βασιλόπιτα είναι η πίτα του Αϊ-Βασίλη. Την ..................... την Πρωτοχρονιά. Μέσα .................. 

ένα νόμισμα και ..................... τη βασιλόπιτα σε κομμάτια. Όποιος .................. το νόμισμα στο 

κομμάτι του, είναι τυχερός για όλη τη χρονιά. 

3.POVOLÁNÍ 

Spojte výraz z levého sloupce s jeho vysvětlením v řečtině v sloupci pravém 
 
1) ο ράφτης    a. αυτός που μοιράζει τα γράμματα στα σπίτια 
2) ο ταχυδρόμος   b. γιατρός ειδικός για τις αρρώστιες των ζώων 
3) ο εφευρέτης    c. αυτός ποθ καλλιεργεί τη γη, οργώνει, σπέρνει, σκαλίζει 
4) ο ηθοποιός    d.αυτός που ράβει τα ρούχα  
5) ο καθηγητής    e. διδάσκει  στο γυμνάσιο ή στο λύκειο 
6) ο κτηνίατρος    f. παίζει ένα ρόλο σε έργο στο θέατρο 
7) ο γεωργός    g. αυτός που σκέφτεται και φτιάχνει κάτι που δεν υπήρχε 
πριν 
 

Znáte význam dalších poněkud netradičních povolání? 
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Ο ληστής, ο θαλασσοπόρος, ο βοσκός, ο αστροναύτης, ο ξυλοκόπος? 

4.POVOLÁNÍ II 
 
Doplňte do vět správnou možnost. 
 
κτηνίατρο   ράφτης   εφευρέτης   ταχυδρόμος 
 
Ο .................... έκοψε το ύφασμα και έραψε το παντελόνι του Γιάννη. 
Έφερε κανένα γράμμα ο ....................... σήμερα; 
Ο ....................του τηλεφώνου λεγόταν Μπελ. 
Το σκυλάκι έσπασε το πόδι του και το πήγαμε στον .......................... 
 
5.VLASTNOSTI 

Spojte výraz z levého  sloupce s jeho vysvětlením v řečtině v sloupci pravém. 
 

1) τολμηρός    a. δε θέλει να δουλεύει 
2) τσιγκούνης    b. έχει καλούς τρόπους, δε μιλάει άσχημα 
3) ευγενικός    c. θέλει πολύ κάτι που το έχουν οι άλλοι 
4) ζηλιάρης    d. τρώει πολύ και γρήγορα 
5) τεμπέλης    e. δε φοβάται να κάνει κάτι 
6) ήσυχος    f. δε του αρέσει να ξοδεύει χρήματα 
7) λαίμαργος    g. δε κάνει θόρυβο 
 

6.VLASTNOSTI II 

Doplňte správné sloveso do každé věty. 

Κάθεται   Είναι  Έφαγε  φοβήθηκε   σηκώνεται   τιμωρεί   χάθηκε 

Ο Γιάννης δε ........................... να πηδήξει από τόσο ψηλά, είναι τολμηρός. 
............................ καλό παιδί, αλλά λίγο τεμπέλικο, βαριέται να δουλέψει και να διαβάσει.  
Ο μαθητής είναι πολύ ήσυχος, δε μιλάει με τα άλλα παιδιά, δε ............................... από το θρανίο. 
........................... δύο πιάτα φαγητό και μετά δύο γλυκά, είναι πολύ λαίμαργος. 
Η Μαρία ............................. στο δρόμο το γατάκι της, τώρα είναι πολύ λυπημένη. 
.............................. κοντά στη μαμά της και δε μιλάει με κανένα. Είναι πολύ ντροπαλή. 
Ο μπαμπάς της Σοφίας είναι πολύ αυστηρός. Όταν κάνει αταξίες, την ...................................... 
 
7.ŘECKO 
 
Spojte výraz z levého  sloupce s jeho vysvětlením v řečtině v sloupci pravém. 
 
1) η ελιά    a. κάνουμε τις διακοπές και πάμε στην Ελλάδα 
2) η θάλασσα    b. ποτό που παίρνουμε από τα σταφύλια 
3) το μπουζούκι   c. λαϊκό μουσικό όργανο με χορδές 
4) το νησί    d. κομμάτι της ξηράς που γύρω γύρω έχει θάλασσα 
5) το κρασί    e. μεγάλη έκταση με αλμυρό νερό  
6) ο καφές    f. είναι μικρή, πράσινη ή μαύρη 
7) το καλοκαίρι    g.το πίνουμε ζεστό ή κρύο, με ζαχάρι ή γάλα 
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8.ZVÍŘATA  

Spojte výraz z levého  sloupce s jeho vysvětlením v řečtině v sloupci pravém 
 
1) ο κύκνος    a. μεγάλο θηλαστικό ζώο με κέρατα 
2) η πεταλούδα    b. θηλαστικό ζώο που ζει στα δέντρα 
3) η μαϊμού    c. θηλαστικό ζώο, τη νύχτα μπορεί να πνίξει τις κότες 
4) η αγελάδα    d. οι άνθρωποι το έχουν για να μεταφέρουν τα πράγματα 
5) η αλεπού    e. μεγάλο πουλί που ζει σε λίμνες και μπορεί να κολυμπά 
6) η αρκούδα    f. έντομο, με πλατιά πολύχρωμα φτερά 
7) το άλογο    g. μεγάλο ζώο, στην Ελλάδα ζει στα βουνά 
 

A několik velmi neoblíbených zvířátek:  

Η ψείρα, η ταινία, ο σκώρος, ο φύλλος 

Víte, o která zvířata se jedná?  

 

9.MATERIÁLY  

Z jakého materiálu většinou bývají tyto předměty? 

1. το τζάμι, ο καθρέφτης, τα γυαλιά, το ποτήρι, το ενυδρείο 

2. Τα ρούχα, το μαξιλάρι 

3. Το τετράδι, το αυτοκόλλητο, η αφίσα, το βιβλίο, το γραμματόσημο, η εφημερίδα 

4. Τα έπιπλα, η κούκλα, το μολύβι, το μπαστούνι, το βαρέλι 

5. Η καμπάνα, το μαχαίρι, το αυτοκίνητο, η βελόνα 

Pokud nevíte, můžete vybírat z těchto možností: το γυαλί, το πλαστικό, το ύφασμα, το μετάλλο, το 

ξύλο, το χαρτί 

 

10. Μěsíce jsou součástí mnoha lidových rčení a především pranostik (η παροιμία). 

Φεβρουάριος – Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.  

Μάρτης  είναι, χάδια κάνει, ποτέ κλαίει, ποτέ γελάει. 

Απρίλιος  - Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα. 

Μάιος Μάης – Μάης λούλουδος και τριανταφυλλάς. 

Αύγουστε καλέ μου μήνα να ΄σουν δυο φορές το χρόνο 

 

 

 


