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ΘΕΜΑΤΑ 

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 

…………………. από φυσικές καταστροφές και αυτό βεβαίως είναι το λιγότερο, αφού χάθηκαν 

χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. 

…………………. ποτέ γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν τόσο 

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

………………. 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 ……………….. 

να χαθούμε ………. 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 



2 

 

…………………    ………………….. μας στον μπλε κάδο αντί στον πράσινο. Είναι μια ωραία 

ενασχόληση να φυτέψουμε δύο λουλούδια στην γλάστρα μας ή να …………………. 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) 

1. Ο άνθρωπος ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τις αλλαγές στο περιβάλλον.   

2.  Για να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον  χρειάζεται να ακολουθούμε τη μόδα του 

εθελοντισμού.  

3. Ο άνθρωπος συμπεριφέρεται στη φύση με προσοχή και σεβασμό.  

4. Τα μη αναμενόμενα φυσικά φαινόμενα το 2011 προκάλεσαν καταστροφή του 

περιβάλλοντος και απώλεια ανθρώπων.  

 

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

πρόταση. (4×1=4 μονάδες) 

1. Οι άνθρωποι χρειάζεται να στραφούν σε δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, επειδή:  

α. είναι απαραίτητο εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων  

β.  οι δράσεις δεν είναι μόνο ωφέλιμες αλλά και ευχάριστες  

γ. και το α και το β  

δ. ούτε το α ούτε το β.   

2. Στη γη εμφανίζονται συχνά μη αναμενόμενα φυσικά φαινόμενα, επειδή:  

α. αυτή είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων  

β. δεν έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος  

γ. υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη  

δ. δεν ασχολούμαστε όσο πρέπει με τον εθελοντισμό.  

3. Ο συντάκτης του κειμένου:  

α. μας προτείνει να αξιοποιήσουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

β. μας ενημερώνει ότι η γη θα καταστραφεί  

γ. μας κατηγορεί, επειδή δεν ανακυκλώνουμε  

δ. μας προτρέπει να αναλάβουμε δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.  

4. Για την προστασία του περιβάλλοντος  απαιτούνται: 

α. άμεσες και θεαματικές αλλαγές του τρόπου ζωής  

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/show.html?id=121
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β. πολλά χρήματα για να αποζημιώνονται όσοι πλήττονται από τα φυσικά φαινόμενα  

γ. δενδροφυτεύσεις και χώροι πρασίνου  

δ. μικρές αλλά αποτελεσματικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας.  

 

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

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

ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ 

παράδοξα (1η παράγραφος)  

προκαλούμε (3η παράγραφος)  

προτάσσει (4η παράγραφος)  

μειώνεται (4η παράγραφος)  

 

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) 

ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΕΣ 

έντονα (1η παράγραφος)  

εξαφανιστεί (2η παράγραφος)  

μόνιμη  (4η παράγραφος)  

σημαντικές (5η παράγραφος)  

 

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)  



4 

 

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.  

 

2 Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των 

ωκεανών της γης.  

 

3 Η μετατροπή μιας περιοχής σε έρημο εξαιτίας κλιματικής 

αλλαγής.  

 

4 Η τάση εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και 

εγκατάστασης σε πόλεις.  

 

 

 


