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ΔΕΥΤΕΡΑ	12	ΙΟΥΛΙΟΥ	

										ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑ:	ΓΛΩΣΣΑ	
Α.	Κείμενο:																															
	

Ένα τεχνητό «πράσινο» νησί με ανεμογεννήτριες	
       Η κυβέρνηση της Δανίας ενέκρινε χθες ένα σχέδιο για την κατασκευή τεχνητού νησιού 

παροχής ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα. Το τεχνητό νησί, το οποίο στην αρχική του μορφή θα 

έχει μέγεθος ίσο με 18 γήπεδα ποδοσφαίρου, θα παράγει και θα αποθηκεύει αρκετή «πράσινη» 

ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 3 εκατ. ευρωπαϊκών νοικοκυριών μέσα 

από τη λειτουργία ανεμογεννητριών. 

       Το νησί θα συνδέεται με εκατοντάδες υπεράκτιες1 ανεμογεννήτριες και θα παρέχει ηλεκτρική 

ενέργεια σε νοικοκυριά, αλλά και «πράσινο» υδρογόνο για χρήση στη ναυτιλία, την αεροπορία, τη 

βιομηχανία και τις βαριές μεταφορές. 

       Η έγκριση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία η Ε.Ε. 

παρουσιάζει σχέδια μετασχηματισμού του ηλεκτρικού της συστήματος, ώστε να βασίζεται κυρίως 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα σε μία δεκαετία και να αυξήσει τη χωρητικότητα της 

υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έως και 25 φορές μέχρι το 2050. 

      «Αυτή είναι μια πραγματικά υπέροχη στιγμή για τη Δανία και για την παγκόσμια πράσινη 

ενεργειακή μετάβαση», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Νταν Γιόργκενσεν σε 

συνέντευξη Τύπου. «Το νησί αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των μεγάλων 

προοπτικών για τον ευρωπαϊκό υπεράκτιο άνεμο», δήλωσε. 

      Η σκανδιναβική χώρα αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους στην αξιοποίηση της αιολικής 

ενέργειας των χερσαίων και υπεράκτιων ανέμων, καθώς κατασκεύασε το πρώτο υπεράκτιο αιολικό 

πάρκο στον κόσμο πριν από 30 χρόνια, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020, αποφάσισε να σταματήσει 

την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στο εγχώριο2 τμήμα της Βόρειας Θάλασσας. Το νέο 

τεχνητό νησί είναι σημαντική πτυχή του νομικά κατοχυρωμένου στόχου της Δανίας για τη μείωση 

των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 70% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών 

του 1990 και αποτελεί έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση εκπομπών 

παγκοσμίως. 

     Το τεχνητό νησί, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα μακριά από τη δυτική ακτή της Δανίας και οι 

ανεμογεννήτριες κόστους 33,87 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα το περιβάλλουν, θα έχουν αρχική  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ   
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χωρητικότητα 3 γιγαβάτ και θα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία το 2033. Μέσα στα μελλοντικά 

σχέδια της χώρας εντάσσονται και οι προσπάθειες κατασκευής ενός παρόμοιου τεχνητού νησιού 

που θα παρέχει «πράσινη» ενέργεια στην περιοχή της Βαλτικής. 
       Newsroom 06.02.2021( Εφημερίδα «Καθημερινή») 

 

1υπεράκτιες: που βρίσκονται ή αναπτύσσονται έξω από τη χώρα / που βρίσκεται μακριά από τις ακτές 
2εγχώριο:έρχεται από την ίδια χώρα στην οποία εμφανίζεται 

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1) Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το τεχνητό «πράσινο» νησί, το οποίο αναφέρεται στο κείμενο που 
διαβάσατε;  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________	
	

(8 μονάδες) 

2) Τι ενέργειες είχαν γίνει στη Δανία για την προστασία του πλανήτη από την αλόγιστη χρήση των 
μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , πριν την κατασκευή του τεχνητού νησιού ; 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________	
	

 (5 μονάδες) 
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στον ζητούμενο τύπο.  

τον διαυγή Ονομαστική πληθυντικού 
ουδετέρου γένους 

 

του συμφέροντος Ονομαστική  ενικού αρσενικού 
γένους 

 

ο αμβλύς Ονομαστική Ενικού θηλυκού 
γένους 

 

την πάροδο Αιτιατική πληθυντικού  

η διάσταση Ονομαστική πληθυντικού  

ο ακριβής Ονομαστική πληθυντικού  
αρσενικού γένος 

 

 

(6 μονάδες) 

2) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα ρήματα: προδίδομαι και αντιπαραβάλλω  

Χρόνοι προδίδομαι αντιπαραβάλλω 

   

   

   

   

   

   

   

   

(9 μονάδες) 
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3) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας  τα ρήματα στους ζητούμενους τύπους 
διατηρώντας το πρόσωπο στο οποίο δίνονται.  
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  
ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  
ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

θεωρείσαι    

καταγράφετε    

εισβάλλεις    

δοκιμάζετε    

τραγουδάς    

 
(15 μονάδες) 

 
4)  Να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή στις παρακάτω περιόδους: 

 
1. Σε ένα επιστημονικό εργαστήριο μπορεί κανείς να συναντήσει χημικά διαλείμματα / 

διαλύματα και δοκιμαστικούς σωλήνες.  

2. Ο δάσκαλος μας ζήτησε να κλίνουμε / να κλείνουμε το ρήμα «παίζω» σε όλους τους 

χρόνους.  

3. Το μωρό πήρε τους μαρκαδόρους και έβαψε τους τοίχους / τείχους όλου του σπιτιού. 

4. Πρέπει να συμπληρώσετε όνομα, επώνυμο, ηλικία και φύλο / φύλλο πάνω στην αίτηση. 

5. Όλη η Αττική υδροδοτείται από την τεχνική / τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα. 

6. Το κλίμα / κλήμα της Ελλάδας είναι εύκρατο μεσογειακό. 

7. Ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο της περιοχής της Κρήτης είναι και η λίρα / η λύρα. 

8. Ο κριτικός / ο κρητικός της ταινίας δεν μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για αυτή. 

9. Μένει σε ένα νεοκλασικό δυόροφο / διώροφο κτίριο.  

																																																																																																						(	9	μονάδες)																																																																																																												
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      Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 
 
1) Να γράψετε τη συντακτική θέση των σκουρόχρωμων λέξεων του κειμένου.  

 
 

η κυβέρνηση Υποκείμενο στο  ρήμα ενέκρινε 

της Δανίας  

χθες  

τεχνητό  

ενέργεια  

το νησί  

στιγμή  

αποτελεί  

υπεράκτιο  

στον κόσμο  

στην περιοχή  

 
 

(10 μονάδες ) 
 
 
 
2) Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και έπειτα να γράψετε 
το είδος τους.  
 
Έτρεξε γρήγορα, για να τον προλάβει.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Έπαθε κράμπα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς δεν είχε προπονηθεί για πολύ καιρό.  

____________________________________________________________________________________________________	

Μου είπε να φύγω, για να τους αφήσω ήσυχους.  

____________________________________________________________________________________________________	

Μια και θα πάμε εκδρομή, πάρε μαζί σου έναν φακό, μήπως δεν βλέπουμε καλά.  

____________________________________________________________________________________________________	

Του είπα ότι θα έρθω γρήγορα, για να διαβάσω τα μαθήματά μου.  

____________________________________________________________________________________________________  

 

(8 μονάδες) 
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ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Το άρθρο που διαβάσατε αναφέρεται στη δημιουργία ενός τεχνητού νησιού το οποίο θα τροφοδοτεί 

με ηλεκτρική ενέργεια  3 εκατομμύρια ευρωπαϊκά  νοικοκυριά από τη λειτουργία ανεμογεννητριών.  

Να επιλέξετε ένα από τα δύο παρακάτω θέματα και να το αναπτύξετε σε ένα κείμενο 2-3 

παραγράφων.  

Α) Στηρίξτε με επιχειρήματα τη γνώμη σας για το εάν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο μέλλον.  

ή 

Β) Γράψτε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας στο οποίο θα παρουσιάζετε έναν 

μελλοντικό κόσμο ο οποίος θα λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.  

(30 μονάδες) 
 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	 	

ΚΑΛΗ	ΕΠΙΤΥΧΙΑ!	


