
 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1)  
 Τίτλος: Προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον/ 

Άνθρωπος και περιβάλλον/ Η συμπεριφορά του ανθρώπου στο 
περιβάλλον 

 Δομικά στοιχεία 1ης παραγράφου:  
Θεματική πρόταση-> Στο σύγχρονο κόσμο... ανθρώπους. 

  Λεπτομέρειες - Σχόλια-> Στην περίπτωση... να ρίχνονται στη  
  θάλασσα. 
  Κατακλείδα-> Δεν έχει 

 Δομικά στοιχεία τελευταίας παραγράφου:  
Θεματική πρόταση-> Επομένως, ο σύγχρονος...αδιαφορία. 
Λεπτομέρειες – Σχόλια-> Τα μεγάλα...κατάστασης αυτής. 
Κατακλειδα-> Δεν έχει 
 

2)  

κέρδος: κερδοσκόπος (σύνθετη) 
καταστρέφεται : καταστροφικός (επίθημα) 
μείωση : μείωση, μειωτικός (επίθημα) 
λύνει: επιλύνει (πρόθημα)  
ληφθούν: λήψη (επίθημα)  
δημιουργεί : δημιουργία, δημιουργικός (επίθημα) 
 

3) Φυσικά: επιβεβαίωση, έμφαση 
Επομένως: συμπέρασμα 
Ένα άλλο θέμα: προσθήκη  
Επίσης: προσθήκη 
 
 Η πρόταση είναι ελλειπτική. 

 

4) Στο κείμενο αναλύονται μερικά μόνο από τα ζητήματα που προκύπτουν από 
την ασυλλόγιστη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Ένα 
από τα πρώτα θέματα που θίγονται, είναι η καταστροφή των δασικών εκτάσεων 
και γενικότερα των περιοχών που έχουν πράσινο, με σκοπό την ανοικοδόμηση 
κτιρίων και εργοστασίων. Αυτό γίνεται για να βγάλει ο άνθρωπος όσο 
περισσότερο κέρδος μπορεί. Στη συνέχεια, προκύπτει ένα ακόμα πολύ 
σημαντικό θέμα, η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, οι οποίες φυσικά 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Όσο ο άνθρωπος καταστρέφει δάση και χλωρίδα, 
τόσο τα ζώα δεν θα έχουν να φάνε και άρα η φύση θα βρίσκεται σε κίνδυνο. 
Τελευταίο και πολύ βασικό θέμα, είναι η υπερκατανάλωση του ηλεκτρικού 



 

 

ρεύματος που βαραίνει όλο τον πλανήτη, καθώς για να μπορεί ο άνθρωπος να 
έχει συνέχεια ηλεκτρισμό, καίει πολύ ενέργεια που καταστρέφει τον πλανήτη 
μας με πολλαπλούς τρόπους. 
 

 

 
Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 
1)  

 
 Μου φώναζε για πολύ ώρα-> επαυξημένη/αποφαντική 
 Δεν το κατάλαβα-> ελλειπτική/αποφαντική 
 Τι ωραίος καιρός!-> απλή/επιφωνηματική 
 Ήθελα και το κόκκινο και το μπλε φόρεμα.-> σύνθετη/αποφαντική 
 Κοίταξες την ώρα;-> απλή/ερωτηματική 
 Φόρεσε κάτι ακόμα πάνω σου.-> επαυξημένη/προστακτική 
 Μιλάς σοβαρά; -> ελλειπτική/ερωτηματική 
 Θα έτρωγα κάτι σοκολατένιο τώρα!-> επαυξημένη/επιφωνηματική 

 

2)  
 

 Προσέλαβαν τον Κώστα, τον φίλο σου.-> παράθεση 
 

 Η Χριστίνα είναι έξυπνη και καλή μαθήτρια.-> μαθήτρια:κατηγορούμενο, 
έξυπνη, καλή: επιθετικοί προσδιορισμοί στο μαθήτρια 

 
 

 Χτες είχαμε το αγαπημένο μου φαγητό, παστίτσιο.-> αγαπημένο: επιθετικός 
προσδιορισμός στο φαγητό, παστίτσιο: επεξήγηση 
 

 Μου έφερες εκείνο το βιβλίο που σου ζήτησα;-> εκείνο: επιθετικός 
προσδιορισμός στο βιβλίο, βιβλίο: αντικείμενο του έφερες, σου: αντικείμενο 
του ζήτησα (εσένα) 

 

Γ΄ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Προς τον αξιότιμο/σεβαστό δήμαρχο Πετραλώνων, 

 σας στέλνω αυτή την επιστολή εκπροσωπώντας πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κατοίκων της περιοχής μας, για να σας εκφράσω την ανησυχία μας σχετικά με τη 
διαρκώς αυξανόμενη ρύπανση που χαρακτηρίζει τον δήμο μας. Θεωρούμε ότι είστε ο 



 

 

πλέον αρμόδιος για να απευθυνθούμε και ότι αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, θα 
εξομαλυνθεί η κατάσταση. 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:  
 

 Αρχικά, είναι κοινή πεποίθηση, ότι μία από τις πρώτες πηγές μόλυνσης της 
περιοχής μας είναι τα απορρίματα που συσσωρεύονται στους κάδους. Πέρα 
από τις μέρες που οι υπάλληλοι του δήμου απεργούν, οπότε και διογκώνεται 
το ζήτημα, ακόμα και τις άλλες μέρες, τα σκουπίδια ξεχειλίζουν και αναδύεται 
μια ανυπόφορη και ιδιαίτερα βλαβερή δυσοσμία. Επίσης, είναι συχνό το 
φαινόμενο, κάποιοι δημότες-κάτοχοι κατοικιδίων και κυρίως σκύλων, να μην 
μεριμνούν ώστε να μαζεύουν τα περιττώματα των ζώων όταν τα βγάζουν 
βόλτα. Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί στους περισσότερους, μια χαλαρότητα 
σε ό,τι αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος γύρω μας και γενικά, γεγονός 
που όλο και χειροτερεύει. 

 Αφού αναφέραμε τις πηγές του προβλήματος, θα ήταν καλό να προτείνουμε 
και κάποιους πιθανούς τρόπους διευθέτησής του. Για αρχή, θα μπορούσατε να 
διορίσετε περισσότερους υπαλλήλους στον δήμο, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι 
για τη συγκομιδή των απορριμάτων, καθώς και άτομα για να καθαρίζουν τους 
δρόμους. Έτσι, και θα είναι η περιοχή μας πιο καθαρή και θα δώσετε εργασία 
σε περισσότερους δημότες. Ύστερα, θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος των 
ατόμων με κατοικίδια και να επιβάλλεται πρόστιμο σε όποιον δεν φροντίζει 
να καθαρίζει τον χώρο από τα περιττώματα του κατοικιδίου του. Τέλος, θα 
πρέπει να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε οικολογική συνείδηση, γεγονός που 
θα επιτευχθεί μέσω της παιδείας που μας προσφέρει το σχολείο, αλλά και 
μέσα από την προσωπική μας προσπάθεια.  
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:  Συνοψίζοντας, πρέπει να βάλουμε όλοι μαζί τα δυνατά μας 
ώστε η περιοχή μας να αναβαθμιστεί και τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα 
καλύτερο μέρος. Πιστεύουμε ότι αν λάβετε σοβαρά υπόψη σας όσα 
προαναφέραμε, όλοι μαζί θα επιτύχουμε τον στόχο μας. 

 
 

Με εκτίμηση, δημότης Πετραλώνων 
 

 
 

 


