
 

 

        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

   Το καλοκαίρι φεύγει και εκτός από αναμνήσεις αφήνει πίσω του πολλά 

σκουπίδια σε  σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές… Τα χειρότερα, εφόσον 

χρειάζονται χρόνια για να «εξαφανιστούν», και δυστυχώς αυτά που συναντάμε 

συχνότερα, είναι οι πλαστικές σακούλες και τα μπουκάλια. Χιλιάδες από αυτά 

εγκαταλείπονται στις ακτές, «μνημεία» της παραμονής των λουομένων 

μετατρέποντας σε σκουπιδότοπους τις πανέμορφες ελληνικές παραλίες. Έπειτα 

ταξιδεύουν για χρόνια στις θάλασσες κάνοντας «παρέα» στα ψάρια ή 

μολύνοντας το βυθό. Άραγε είναι τόσο δύσκολο να μαζέψουμε, φεύγοντας από 

την παραλία, το μπουκάλι που ήπιαμε νερό; 

   Φυσικά δεν το σκεφτόμαστε επειδή, σε μας τουλάχιστον, δεν κοστίζει τίποτα. 

Ωστόσο, η κατασκευή μιας πλαστικής σακούλας κοστίζει 10 δραχμές. Στη Φύση 

μάλιστα κοστίζει πολύ περισσότερο, εφόσον οι πλαστικές σακούλες και τα 

μπουκάλια χρειάζονται πάνω από τρία χρόνια για να διαλυθούν μέσα στη 

θάλασσα. Σε περίπτωση που το πλαστικό μείνει θαμμένο σε στεγνό έδαφος 

«ζει» έως και διακόσια χρόνια. 

   Αν λοιπόν χρειαζόταν να πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες όσο πραγματικά 

κοστίζουν και χρησιμοποιούσαμε τα πλαστικά μπουκάλια είκοσι φορές –όσο 

δηλαδή αντέχουν– όχι μόνο θα είχαμε λιγότερα πλαστικά σκουπίδια σε 

θάλασσες και ακτές αλλά και γενικότερα λιγότερα σκουπίδια. Έχει υπολογιστεί 

ότι ο συνολικός όγκος των σκουπιδιών με αυτό το τρόπο θα μειωνόταν κατά 

3%. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα με το συντάκτη του κειμένου, ποια σκουπίδια επιβαρύνουν 

περισσότερο τις ακτές και γιατί; 

2. Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του 

κειμένου. 



 

3 α. Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων της πρώτης παραγράφου του 

κειμένου και να επισημάνετε τη μορφή του καθενός. 

  β. Να βρείτε τις λέξεις της πρώτης παραγράφου που έχουν αχώριστα μόρια 

και να τις αναλύσετε στα συνθετικά τους. 

4. Να μεταφέρετε τα υπογραμμισμένα ρήματα στους άλλους χρόνους της 

Νέας Ελληνικής, στο πρόσωπο και τη φωνή που βρίσκεται το καθένα. 

5. Να εντοπίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς της τελευταίας 

παραγράφου του κειμένου και να προσδιορίσετε τη μορφή του καθενός. 

6. Να εντοπίσετε τις συνδετικές λέξεις ή φράσεις που συνδέουν τις προτάσεις 

της τρίτης παραγράφου μεταξύ τους, και να τις κατατάξετε ανάλογα με τη 

σημασία τους. 

7. χειρότερα, λιγότερα: Να βρείτε τα παραθετικά των επιρρημάτων. 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας 

ανατέθηκε να συντάξετε ένα κείμενο 3-4 παραγράφων για τους λόγους για 

τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Το κείμενο σας 

προορίζεται να εκδοθεί και στη σχολική εφημερίδα σε ειδικό αφιέρωμα για τη 

φύση. 

 

 

   

                                    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


