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Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

Α. Συµπληρώνουµε τα κενά του παρακάτω Κειµένου 1 µε τις λέξεις που µας 

υπαγορεύονται προσέχοντας την ορθογραφία τους. (8×0,5=4 µονάδες) 

ΚΕΙΜΕΝΟ  1 

Άνθρωπος και περιβάλλον, αµοιβαία τα αισθήµατα; 

Τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη µας συµβαίνουν πολλά παράδοξα και έντονα φυσικά 

φαινόµενα.  Το 2011 µάλιστα καταγράφηκε ως το δαπανηρότερο έτος µε ρεκόρ 

αποζηµιώσεων από φυσικές καταστροφές και αυτό βεβαίως είναι το λιγότερο, αφού 

χάθηκαν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. 

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί συµβαίνουν όλα αυτά; Γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν τόσο 

πολλές καταστροφές; Γιατί ο χειµώνας και το καλοκαίρι διαρκούν περισσότερο τώρα, ενώ το 

φθινόπωρο κι η άνοιξη έχουν σχεδόν εξαφανιστεί; Γιατί πλέον λέµε τόσο συχνά πως ο 

καιρός έχει τρελαθεί; 

Η απάντηση λοιπόν είναι πως ο καιρός δεν τρελάθηκε µόνος του ούτε ο πλανήτης µας, 

εµείς τον τρελάναµε! Εµείς προκαλούµε όλες αυτές τις αλλαγές γύρω µας και κινδυνεύουµε 

να χαθούµε λόγω των ίδιων µας των πράξεων. Οι άνθρωποι λειτουργούµε σαν να υπάρχουµε 

µόνο εµείς στο σύµπαν, δεν σεβόµαστε ούτε τη γη που µας φιλοξενεί αλλά ούτε και τα 

πλάσµατα µε τα οποία συνυπάρχουµε.  

Είναι καιρός να στραφούµε στην οικολογία, όχι σαν µόδα που προτάσσει η εποχή αλλά 

σαν κίνηση που πρέπει να γίνει από µας για µας.  Μπορούµε να κάνουµε µικρές και συνετές 

κινήσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον κι έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής για εµάς και τα 

παιδιά µας. Δεν είναι κόπος να σηκώσουµε ένα σκουπίδι, ούτε να πετάξουµε τα χαρτιά και τα 

ανακυκλώσιµα απορρίµµατά µας στον µπλε κάδο αντί στον πράσινο. Είναι µια ωραία 

ενασχόληση να φυτέψουµε δύο λουλούδια στην γλάστρα µας ή να καλλιεργήσουµε ένα 

µποστάνι στον κήπο µας. Είναι καλό για την υγεία µας να περπατήσουµε ή να πάρουµε το 

ποδήλατο για µια κοντινή διαδροµή, αντί να πάρουµε το αυτοκίνητο. Είναι δηµιουργικό όταν 



δεν έχουµε µόνιµη εργασία να πηγαίνουµε για εθελοντισµό, αντί να καθόµαστε σπίτι κι η 

ενέργειά µας να µειώνεται. 

Είναι µικρές αλλά σηµαντικές κινήσεις για εµάς και το περιβάλλον, γιατί λοιπόν να 

µην τις κάνουµε; 

Πηγή: http://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/show.html?id=121 

 

Β.1. Με βάση το περιεχόµενο του Κειµένου 1 χαρακτηρίζουµε ως σωστές (Σ) ή 

λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις. (4Χ1=4 µονάδες) 

1Σ  / 2Λ / 3Λ / 4Σ 

 

Β.2. Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του Κειµένου 1 κυκλώνουµε τη σωστή φράση ή 

πρόταση. (4×1=4 µονάδες) 

1α / 2β / 3δ / 4δ 

 

Γ. α) Αντικαθιστούµε τις παρακάτω λέξεις που είναι υπογραµµισµένες µε άλλες 

συνώνυµες, σύµφωνα µε το νόηµα του Κειµένου 1. (4×0,5=2 µονάδες) (Οι απαντήσεις είναι 

ενδεικτικές) 

ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ 

παράδοξα (1η παράγραφος) παράξενα, ασυνήθιστα, περίεργα 

προκαλούµε (3η παράγραφος) προξενούµε, επιφέρουµε 

προτάσσει (4η παράγραφος) προβάλλει, προκρίνει  

µειώνεται (4η παράγραφος) λιγοστεύει, µικραίνει, ελαττώνεται 

 

Γ. β) Αντικαθιστούµε τις παρακάτω λέξεις που είναι γραµµένες µε έντονα πλάγια 

γράµµατα µε άλλες αντώνυµες, που να αλλάζουν το νόηµα του Κειµένου 1. (4×0,5=2 

µονάδες)  (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές) 

ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΕΣ 

έντονα (1η παράγραφος) ήπια 

εξαφανιστεί (2η παράγραφος) εµφανιστεί 

µόνιµη  (4η παράγραφος) προσωρινή, περιστασιακή, ευκαιριακή 

σηµαντικές (5η παράγραφος) ασήµαντες 

 

Δ. Στο Κείµενο 2 συµπληρώνουµε τέσσερα (4) διαφορετικά σηµεία στίξης που είναι 

απαραίτητα, αλλά ο τυπογράφος ξέχασε να τα σηµειώσει. Προσοχή, όµως: σ΄ αυτά  δεν 

περιλαµβάνονται τα κόµµατα. (4Χ0,5=2 µονάδες) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Ο πλανήτης µας «φλέγεται» και η κλιµατική αλλαγή είναι πια γεγονός. Επιστήµονες από 

όλον τον κόσµο προβλέπουν τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά για τη γη στο άµεσο 

µέλλον: λιώσιµο των πάγων στο Βόρειο Πόλο, αλλοίωση της σύστασης των ωκεανών, ακραία 

καιρικά φαινόµενα (π.χ. πληµµύρες και καύσωνες, τα οποία και θα ενταθούν), αλλά και 

απειλές για τη στέγη µας, την υγεία µας, την τροφή µας, το πόσιµο νερό καθώς και 

µετανάστευση. Τι µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό; Να πάρουµε άµεσα µέτρα για την 

προστασία του πλανήτη.  (Διασκευή)  

 



Ε. Αποδίδουµε τους παρακάτω ορισµούς µε µία σύνθετη λέξη. Οι λέξεις αυτές 

σχετίζονται µε το θέµα των κειµένων ή µπορεί να υπάρχουν µέσα σ’ αυτά. (4Χ0,5= 

µονάδες 2) 

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΞΗ 

1 
Χρησιµοποιώ ξανά µια πρώτη ύλη που προέρχεται από 

άχρηστα υλικά, ύστερα από κατάλληλη τεχνική 

επεξεργασία.  

ανακυκλώνω 

2 
Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας και 

των ωκεανών της γης.  υπερθέρµανση 

3 
Η µετατροπή µιας περιοχής σε έρηµο εξαιτίας 

κλιµατικής αλλαγής.  ερηµοποίηση 

4 
Η τάση εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και 

εγκατάστασης σε πόλεις.  αστυφιλία 

 


