
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2020 - ΓΛΩΣΣΑ 

Α. Κείμενο 

Οι φίλοι μας στο Facebook – φίλοι ή … γνωστοί «άγνωστοι»; 

 

    Στο  Facebook  ονομάζονται  «φίλοι»  μας  εκείνα  τα  μέλη  του  ιστοχώρου  με  τα  

οποία  έχουμε συνδεθεί. Αυτό γίνεται με την αποστολή ενός αιτήματος φιλίας μεταξύ των 

μελών, το  οποίο  πρέπει  να  γίνει  δεκτό  από  τον  αποδέκτη.  Φυσικά  υπάρχει  η  

δυνατότητα  να  αγνοήσουμε  ή  να  μην  αποδεχτούμε  κάποιο  αίτημα,  σε  αυτή  δε  την  

περίπτωση  ο  αποστολέας δεν ενημερώνεται για αυτό.  

     Οι φίλοι  στο  Facebook  έχουν  πρόσβαση  στις  μεταξύ  τους  προσωπικές ιστοσελίδες  

και  μπορούν  να  ανταλλάσσουν  πληροφορίες,  φωτογραφίες,  βίντεο.  Κατ’  αρχήν,  όλοι  

οι  φίλοι  βρίσκονται  σε  μια  μοναδική  λίστα,  μπορούν  όμως  να  κατηγοριοποιηθούν  

σε  υπολίστες, π.χ. συμμαθητές, στενοί φίλοι, γνωστοί, συναθλητές, οικογένεια, κ.λπ.  

      Ο αριθμός των φίλων στο Facebook και γενικά σε έναν ιστοχώρο κοινωνικής 

δικτύωσης  έχει  εξελιχθεί  σε  ένα  είδος  μέτρησης  δημοφιλίας.  Έτσι  οι  «εικονικοί»  

μας  φίλοι  δεν  αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τους αληθινούς μας φίλους ή 

τους συμμαθητές  μας, αλλά από πολύ περισσότερους που ίσως γνωρίσαμε μόλις εχθές σε  

ένα πάρτι ή που  δεν  έχουμε  δει  ποτέ  στη  ζωή  μας.  Όλοι,  όμως,  αποκτούν    την  ίδια  

πρόσβαση  στις  πληροφορίες μας που έχουν οι πραγματικοί μας φίλοι.  

      Μήπως,  λοιπόν,  θα  έπρεπε  να  αντιμετωπίζουμε  τη  λέξη  «φίλος»  στο  Facebook  

ως  «επαφή»; Ας  σκεφτούμε:  πολλές  φορές  ακόμα  και  οι  φίλοι  των  αδελφών  μας  ή  

των  φίλων  μας  στον  πραγματικό  κόσμο  ΔΕΝ  είναι  δικοί  μας  φίλοι,  πόσο  μάλλον  

αυτοί  που  γνωρίζουμε  μόνο  μέσω  του  Διαδικτύου!  Γι’  αυτό,  καλό  είναι  να  

προσθέτουμε  στη  λίστα  των  επαφών μας μόνο τους αληθινούς φίλους μας και αυτούς 

που εμπιστευόμαστε να συνδεθούν μαζί  μας διαδικτυακά.  

(Διασκευασμένο απόσπασμα  από  http://www.saferinternet.gr) 

 

Β. Κατανόηση Κειμένου 

1. Δώσε έναν τίτλο στο παραπάνω κείμενο. 

_________________________________________________________________________ 

5 μονάδες 

2. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δέχονται «φίλους» στο facebook χωρίς πολλές φορές 

να τους γνωρίζουν; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10 μονάδες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ονοματεπώνυμο: _______________________________________ 



Γ. Ασκήσεις γραμματικής 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω λέξεων: 

καλόκαρδος Γενική ενικού αρσενικού γένους  

οξύς 
γενική ενικού θηλυκού γένους  

γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

χειμωνιάτικος γενική ενικού ουδετέρου γένους  

 γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  

ευθύς ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

περίμετρος γενική ενικού   

ο χρυσαφής ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους  

 Γενική ενικού θηλυκού γένους  

υγιής γενική ενικού θηλυκού γένους  

 Ονομαστική  ενικού ουδετέρου γένους  

ευαίσθητος Γενική ενικού θηλυκού γένους  

 Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους  

 

13  μονάδες 

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 να τονίζεις  

 

 
να επιλέξεις  

δροσίστηκες 

 
  

κατέγραψες 

 
  

 

 
να αγαπήσετε  

ζωγραφίζεις   

έκρυψες 

 
  

 

14 Μονάδες 

 



3. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα:  αναμένουμε,  

έχουν καταβάλει, κουράστηκα 

 

Ενεστώτας 

 

   

Παρατατικός 

 

   

Αόριστος 

 

   

Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

 

   

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

 

   

Παρακείμενος 

 

   

Υπερσυντέλικος 

 

   

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

 

   

 

12 μονάδες 

Δ. Ασκήσεις Συντακτικού 

1. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να γράψετε το είδος τους: 

i.Χθες το πρωί με ρώτησε η μητέρα μου αν θα λάβω μέρος στην σχολική 

εκδήλωση. 

   ______________________________________________________ 

ii.Θέλω να πάω στο γήπεδο, για να δω την αγαπημένη μου ομάδα. 

   ______________________________________________________ 

iii.Όταν μεγαλώσω, θα μετακομίσω στην Αμερική.  

  ______________________________________________________ 

iv.Έβλεπα την αγαπημένη μου σειρά όλη τη νύχτα, με αποτέλεσμα να αργήσω 

σήμερα στο σχολείο . 

  ______________________________________________________ 

v.Χρειαστήκαμε μεταφραστή , καθώς δεν γνώριζε ελληνικά. 

  ______________________________________________________ 

6 μονάδες 

 

 



2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

I.  ο αποστολέας  

II.  πρόσβαση  

III.  ποτέ  

IV.  φίλοι  

V.  εμπιστευόμαστε  

10  μονάδες 

ΣΤ. Παραγωγή Γραπτού λόγου 

Να αναπτύξετε σε δύο παραγράφους (100-150 λέξεις) ένα από  τα παρακάτω 

θέματα: 

i.Με  αφορμή  την  Ημέρα  Ασφαλούς  Διαδικτύου  αναλαμβάνεις  να  γράψεις ένα άρθρο 

στην σχολική εφημερίδα  με  θέμα  τα θετικά και τα αρνητικά των  διαδικτυακών  φιλιών. 

ii.Τον τελευταίο καιρό έχεις παρατηρήσει ότι ένας πολύ καλός σου φίλος είναι εθισμένος στην 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξοδεύει πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Αποφασίζεις να 

του γράψεις μια επιστολή στην οποία θα του επισημάνεις τους κινδύνους αυτής της 

συμπεριφοράς και θα του προτείνεις εναλλακτικούς τρόπους να περνάει τον ελεύθερό του 

χρόνο. 

30 μονάδες                                                                             
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