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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ         Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ` ΤΑΞΗΣ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α. Κείμενο: 

«Π.Ο.Υ.: Πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι τα θύματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κάθε 

χρόνο»1 

 

            Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο 

εξαιτίας ασθενειών που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με 

μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Από αυτά τα 2 εκατομμύρια, 1,3 εκατομμύριο πεθαίνουν από τη ρύπανση στις πόλεις, 

η οποία πλήττει τόσο τις αναπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πιο 

επικίνδυνες περιοχές βρίσκονται στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία και η 

Κίνα. Σε μερικές πόλεις, αναφέρει ο ΠΟΥ, ο οποίος αρνείται να εκπονήσει μια κατάταξη για 

τις περισσότερο πληγείσες πόλεις, η συγκέντρωση μικροσωματιδίων είναι 15 φορές 

μεγαλύτερη από το μέγιστο όριο που έχει καθορίσει ο ΠΟΥ. 

  Αυτή η ρύπανση προέρχεται κυρίως από πηγές καύσης, όπως οι σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σύμφωνα με τον 

ΠΟΥ, 1,1 εκατομμύριο θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν είχαν τηρηθεί οι 

προδιαγραφές ασφαλείας. Ο μολυσμένος αέρας μπορεί να "διεισδύσει στους πνεύμονες, να 

εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις, καρκίνο του 

πνεύμονος, περιπτώσεις άσθματος και αναπνευστικών λοιμώξεων", δήλωσε ο ΠΟΥ, που έχει 

συγκεντρώσει στοιχεία για την ποιότητα του αέρα σε 1.100 πόλεις σε 91 χώρες. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία αυτά, 80 από τις 91 χώρες που παρείχαν πληροφορίες στον ΠΟΥ δεν πληρούν τα 

κριτήρια αναφοράς του διεθνούς οργανισμού, σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

  Σε πολλές πόλεις, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Δρ. Μαρία Νέιρα, 

διευθύντρια του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του ΠΟΥ, "η ατμοσφαιρική 

ρύπανση φθάνει πλέον σε επίπεδα επικίνδυνα για την υγεία." Οι κύριες αιτίες της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τα μέσα μεταφοράς, η βιομηχανία, η χρήση της βιομάζας και 

άνθρακα στις κουζίνες και για την θέρμανση, καθώς και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμό άνθρακα. 

  Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι πιο σοβαρές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

εμφανίζονται σε άτομα που είναι ήδη άρρωστα, σε παιδιά και στους ηλικιωμένους. Τα 

δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΠΟΥ είναι πάντως  ελλιπή, σημείωσε ο διεθνής 
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οργανισμός, καθώς λείπουν τα στοιχεία από πολλές χώρες, όπως η Ρωσία και ορισμένες 

χώρες της Αφρικής. 

 

Ηλεκτρονική Έκδοση enet.gr, 18:05 Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 

 

Β. Ερωτήσεις κατανόησης: 

 

1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του μολυσμένου αέρα στην υγεία των ανθρώπων ; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης; 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Μονάδες 20 

Γ. Ασκήσεις γραμματικής: 

 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω λέξεων: 

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ευρύς 
γενική πληθυντικού αρσενικού γένους  

γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  

υπάρχων 
γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  

γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

τριανταφυλλής 

γενική ενικού  αρσενικού (Τύπος 1)  

-// -                    (Τύπος 2)  

γενική ενικού ουδετέρου γένους  

ελώδης 

αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους  

αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

γένους 

 

πρόοδος  
ονομαστική πληθυντικού  

αιτιατική πληθυντικού  

 

Μονάδες 10 

 

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 να διαλυθείτε  

αποκάλεσες   

παρεξηγήθηκες   

  απόβαλε 

 να διαβάλετε  

αμφέβαλες   

διακριθήκατε   

 να μολύνετε  

 να αποφέρετε  

 

Μονάδες 12 
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3. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα: 

 

υπερβάλλουν, διέγραψες, περιποιούνται 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Μονάδες 9 

 

Δ. Ασκήσεις συντακτικού 

 

 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

I.  τον κόσμο  

II.  αναπτυγμένες  

III.  μια κατάταξη  

IV.  ελλιπή  

V.  της Αφρικής  

 

Μονάδες 5 
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2. Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των παρακάτω περιόδων και να 

δηλώσετε το είδος τους: 

 

I. Επιδιώκει να συναναστρέφεται πάντοτε με μορφωμένους και ευγενικούς ανθρώπους. 

 

-------------------------------------------- 

II. Ζήτησαν από τον Πέτρο συγγνώμη, καθώς συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα.  

              

                       -------------------------------------------------- 

III. Η Μαρία ρώτησε την Ηλιάνα τι είχε αποφασίσει για τις διακοπές του καλοκαιριού. 

 

                        -------------------------------------------------- 

IV. Ο χώρος διαμορφώθηκε από τα συνεργεία του δήμου για να δοθεί στους πολίτες. 

 

                        ----------------------------------------------- 

V. Αν εξακολουθήσεις αυτήν την συμπεριφορά, θα ενημερώσω τους γονείς σου. 

 

                       -------------------------------------------------- 

VI. Είναι τόσο αγαπητός, ώστε όλοι αποζητούν την παρέα του. 

 

                        --------------------------------------- 

 

Μονάδες 9 

 

Ε. Άσκηση λεξιλογίου 

 

1. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου. 

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

I.  ρύπανση  

II.  επικίνδυνες  

III.  προέρχεται  

IV.  επιπτώσεις  

V.  σημείωσε  

 

Μονάδες 5 
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ΣΤ. Παραγωγή γραπτού λόγου 

 

Να αναπτύξετε σε δύο παραγράφους (100-120 λέξεις) ένα από τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Τα τελευταία χρόνια ένα από τα προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους της Γης 

είναι η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Ποια προβλήματα νομίζετε ότι θα 

αντιμετωπίσει στο μέλλον η ανθρωπότητα αν συνεχιστεί η μόλυνση; Πώς μπορούν να 

αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα; 

 

2. Το σχολείο σας πραγματοποίησε μια εκδήλωση για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Γράψτε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα και περιγράψτε αυτή την 

εκδήλωση.  

 

 

Μονάδες 30 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Καλή επιτυχία! 


