
        

      ΚΕΙΜΕΝΟ:  

 

 

Eίμαστε ό,τι τρώμε 

 

 

Το ένα στα δέκα Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκο! Το ένα στα δύο δε συνηθίζει να τρώει πρωινό 

και όλα σχεδόν έμαθαν να τρώνε σαν τα Αμερικανάκια. Και όλα αυτά όταν στη νότια Ασία το 50% 

των παιδιών υποσιτίζονται! Ας δούμε λοιπόν πόσο κακό κάνουμε στον εαυτό μας και ας πάρουμε 

την απόφαση να αλλάξουμε τις κακές μας συνήθειες… έτσι… σαν δώρο στον εαυτό μας. 

Όπως λοιπόν δείχνουν οι έρευνες, ένα στα τρία Ελληνόπουλα τρώει τουλάχιστον μια δυο φορές 

την εβδομάδα σε φαστφούντ, κυρίως τα αγόρια, και το 20% από αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στα 

φαστφουντάδικα μαζί με τους γονείς τους. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί γονείς δε διαφωνούν και ίσως 

μάλιστα να προτρέπουν τα παιδιά τους στο εύκολο και γρήγορο φαγητό. 

Το 56% των μαθητών τρώει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα τσιπς, κρουασάν και άλλα 

παρόμοια τρόφιμα. Όμως το χειρότερο από όλα είναι ότι τα παιδιά στην Ελλάδα δε συνηθίζουν να 

τρώνε πρωινό. Σύμφωνα πάντα με τις έρευνες, η έλλειψη πρωινού από το διαιτολόγιο κάθε παιδιού 

έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη κατανάλωση των τροφών των φαστφούντ! Και να σκεφτεί κανείς 

ότι η σωστή διατροφή στην εφηβική ηλικία βοηθάει στην ομαλή, σωματική και ψυχολογική 

ανάπτυξη των ανθρώπων. Στην ηλικία αυτή μπαίνουν οι βάσεις για τη μελλοντική μας υγεία. Εδώ, 

λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε με την παρακάτω παροιμία: 

«Το πρωινό να το τρως μόνος σου, το μεσημεριανό να το μοιράζεσαι με τους φίλους σου και 

το βραδινό να το χαρίζεις στον εχθρό σου!!» 

Σίγουρα δε φταίμε μόνο εμείς! 

Υπάρχει μια τόσο μεγάλη ποικιλία νέων αγαθών που ίσως και άθελά μας ωθούμαστε στο να τα 

δοκιμάσουμε! Κι όμως, όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες προσέχοντας 

τι τρώμε, πόσο αθλούμαστε και φυσικά κρατώντας κάποιο μέτρο στο γρήγορο φαγητό. Αν όλοι οι 

άνθρωποι εφάρμοζαν κατά λέξη τους κανόνες καλής διατροφής, σίγουρα θα μειωνόταν ο μέσος 

όρος των καρδιοπαθειών, της παχυσαρκίας και γενικά των προβλημάτων υγείας. 

Τι λέτε; Κάνουμε μια προσπάθεια; 

 

 

Νικολέτα Αγγελίδου, μαθήτρια B' τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών 

 

 

 

 

 



 

 Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω κείμενο, να απαντήσετε στα ακόλουθα  

1. Nα εντοπίσετε και να αναφέρετε δύο βασικές διατροφικές συνήθειες των 

Ελληνόπουλων.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(10  Μονάδες) 

 

      2.  «Το πρωινό να το τρως μόνος σου, το μεσημεριανό να το μοιράζεσαι με τους φίλους                                  

             σου και το βραδινό να το χαρίζεις στον εχθρό σου!!».  

             Ποια είναι η σημασία της παραπάνω πρότασης;  

            

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

       (10 Μονάδες) 

 



 Με κάθε μία από τις λέξεις που σας δίνονται να σχηματίσετε α) ένα παράγωγο 

επίθετο, β) μία σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη που σας δίνεται, γ) μία σύνθετη 

λέξη με β’ συνθετικό τη λέξη που σας δίνεται: 

  

λέξη παράγωγο επίθετο      λέξη ως α΄συνθετικό     λέξη ως β΄συνθετικό 
 
χρόνος 

        
          χρονικός 

            
             χρονολογία 

          
              δίχρονος 

 
ζωή 

   

 
γράφω 

   

 

                                                                                                                           (6 Μονάδες) 

 Πώς λέμε 

το πρόσωπο που οφείλει ……………………………………………………………………………………... 

το πρόσωπο που σώζει ………………………………………………………………………………………… 

το μέσο με το οποίο προσκαλούμε κάποιον ………………………………………………………… 

το μέσο με το οποίο φοβίζουμε κάποιον ………………………………………………………........ 

                                                                                                                      (4 Μονάδες) 

 

 Να γράψετε δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις μια συνώνυμη και μια  

αντίθετή της: 

      δυνατός → …………………………………..                           …………………………………………… 

      επιμέλεια → …………………………………                           ………………………………………….. 

      εύφορος → …………………………………..                           ……………………………………....... 

      σπουδαίος → ………………………………..                           …………………………………………. 

      φεύγω → ……………………………………….                          ………………………………………….. 

(5 Μονάδες) 

 

 



 

 

 Στις ακόλουθες προτάσεις να συμπληρώσετε τη λέξη που λείπει επιλέγοντας την 

κατάλληλη μέσα από την παρένθεση: 

- ΄Ολες οι προβλέψεις για το μέλλον είναι ………………………………. (δύσπιστες – 

δυσοίωνες - δύστροπες). 

- Είναι άνθρωπος παράξενος και ……………………………………… (ευάλωτος – ευχάριστος - 

ευερέθιστος). Θυμώνει με το παραμικρό. 

- Η ………………………………………… (επίπονη – επίφοβη - παυσίπονη) και διαρκής 

προσπάθειά του έφερε καρπούς. 

- Η ………………………………………… (απόδοση – δοσολογία - επίδοση ) του δέματος στον 

………………………………………. ( παραλήπτη – αποστολέα - ταχυδρόμο) έγινε πολύ 

καθυστερημένα. 

      

                                                                                                                      (5 Μονάδες) 

 

  Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα μονολεκτικά παραθετικά των 

επιθέτων: 

                                                                                                                  

(5 Μονάδες) 

 

 

 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
γλυκός   

 
      άριστος 

 
 μεγαλύτερος  

 
πολυτελής   

 
απλός   

 



 

 Να γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τα παρακάτω ονοματικά σύνολα: 

- τον ευσεβή άνθρωπο ……………………………………………………………………………………….. 

- των λαχειοφόρων αγορών ……………………………………………………………………………….. 

- τη  βαθιά λίμνη ………………………………………………………………………………………………… 

- το αειθαλές δέντρο ………………………………………………………………………………………….. 

- των ευγενών κυριών ……………………………………………………………………………………. 

                                                       (5 Μονάδες) 

 

 

 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας στο σωστό χρόνο και πρόσωπο 

το ρήμα που είναι μέσα στην παρένθεση: 

- ΄Υστερα από ώρα κατάφερα και …………………………. (φτάνω) στον προορισμό μου. 

- Χθες ο παππούς μου κι εγώ ………………………… (ποτίζω) όλη μέρα το περιβόλι του. 

- Υπολογίζω ότι μέχρι αύριο το βράδυ οι γονείς μου …………………………….. (γυρίζω)  από 

το ταξίδι τους. 

- Αύριο θα μείνεις στο σπίτι και με την αδερφή σου ……………………………. (μελετώ)  για 

το διαγώνισμα . 

- Ο Γιώργος ……………………………. (μένω) στο ίδιο σπίτι εδώ και δέκα χρόνια. 

 

                (5 Μονάδες) 

 

 

 Να συμπληρώσετε με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς και του επιρρήματος 

πολύ τις παρακάτω προτάσεις : 

- Τη νύχτα έπεσε ……………………….. βροχή. 

- Η γιορτή είχε …………………………. μεγάλη επιτυχία. 

- ΄Εχουμε ακόμα  ……………………….. δρόμο ώσπου να φτάσουμε κι ασφαλώς θα 

χρειαστούμε …………………………….. ώρα. 

- Στην αφετηρία είχαν συγκεντρωθεί ………………………….. δρομείς. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       (5 Μονάδες) 

 



 

 

 Να χρησιμοποιήσετε το ουσιαστικό «δάσκαλος» μέσα σε διαφορετικές προτάσεις με 

τέτοιο τρόπο ώστε στην πρώτη πρόταση να είναι το Υποκείμενο του ρήματος, στη 

δεύτερη πρόταση το ΄Αμεσο Αντικείμενο του ρήματος, στην Τρίτη πρόταση το 

΄Εμμεσο Αντικείμενο του ρήματος και στην τέταρτη πρόταση το Κατηγορούμενο του 

υποκειμένου: 

 

Ως υποκείμενο ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ως άμεσο αντικείμενο ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ως έμμεσο αντικείμενο ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ως κατηγορούμενο ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                              (4 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Να μετατρέψετε τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις σε δευτερεύουσες προτάσεις 

(κάνοντας όποιες αλλαγές θεωρείτε απαραίτητες) και στη συνέχεια να αναγνωρίσετε 

το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που σχηματίσατε: 

 

- Ο μεγάλος του πόθος ήταν ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Είδος Δευτερεύουσας  ……………………………………………………………………. 

 

        

- Θέλοντας να την προσέχουν, ντυνόταν εξεζητημένα. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Είδος Δευτερεύουσας  ……………………………………………………………………. 

 

 

- Πρόσεχε τον τρόπο συμπεριφοράς σου. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Είδος Δευτερεύουσας  ……………………………………………………………………. 

 

 

 

- Βγήκε περίπατο. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Είδος Δευτερεύουσας  ……………………………………………………………………. 

 

 

- Φοβάται την αποτυχία. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Είδος Δευτερεύουσας  ……………………………………………………………………. 

 

 

          (10 Μονάδες) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο στις 

παρακάτω προτάσεις κάνοντας όποιες αλλαγές χρειάζονται: 

 

- Η συνείδηση μας ελέγχει για τις πράξεις μας.. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη θεατρική παράσταση. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Τον μαύρισε πολύ ο ήλιος. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Ο Διευθυντής του σχολείου  έδωσε βραβεία στους άριστους μαθητές. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Ο χώρος της πλατείας διαμορφώθηκε από συνεργείο του δήμου. 

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

- Οι εχθροί αντιλήφθηκαν το τέχνασμα. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(6 Μονάδες) 

 

 



    

 

     ΕΚΘΕΣΗ: 

Αγαπημένη μου Ελένη, 

έχει ήδη περάσει ένας μήνας από τότε που έφυγα. Ήθελα να σου γράψω μέρες τώρα, 

αλλά ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι ελάχιστος. Είμαι ενθουσιασμένη από το 

ταξίδι μου στην Αθήνα. Οι θείοι και τα ξαδέρφια μας δεν ξέρουν πώς να με 

ευχαριστήσουν. Κάθε μέρα έχω κάτι καινούργιο να δω και να κάνω. 

Να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την παραπάνω επιστολή που στέλνει ένα 

κορίτσι που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Αθήνα στην αδερφή του.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

          (20 Μονάδες) 


