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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 Ως «γενιά Z» χαρακτηρίζεται η πρώτη γενιά χωρίς προϊντερνετική ζωή (παιδιά που 

γεννήθηκαν μετά το 1996), μια γενιά ελπιδοφόρα μεν, αλλά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία 

θεωρείται όχι απλώς εξοικειωμένη με το διαδίκτυο, αλλά ταυτίζεται με αυτό. Η γενιά αυτή 

γεννήθηκε και μεγάλωσε µε τα «έξυπνα» τηλέφωνα (το 83% αυτών κοιμάται με τα κινητά ανοικτά 

δίπλα στο κρεβάτι τους) και δε γνωρίζει πώς είναι να ζεις χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ζώντας στην εποχή των κοινωνικών δικτύων (Facebook/Instagram/Twitter) και της 

τεχνολογίας, οι νέοι της σύγχρονης γενιάς βάζουν «φίλτρα1» σε πολλά πράγματα της ζωής τους. 

Είναι εξαιρετικοί στο να δείχνουν στους άλλους πόσο ωραία περνάνε (στον ψηφιακό τους κόσμο), 

παρόλο που στην πραγματική τους ζωή ενδεχομένως να είναι καταπιεσμένοι. Στην εποχή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι, έφηβοι και ενήλικες, που παγιδεύονται στην 

ψηφιακή τους εικόνα. Μια εικόνα που θα πρέπει να είναι άρτια, αψεγάδιαστη και ειδυλλιακή, 

ακόμη και αν δεν συνάδει με την πραγματικότητα. 

Πόσες φορές έχουμε δει φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα από ανθρώπους που 

προσποιούνται ότι χαμογελάνε; Πόσες φορές πασχίζουμε να επιτύχουμε την πιο κολακευτική 

φωτογραφία; Μάλιστα, αρκετοί είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν και την ίδια τους τη ζωή 

για μια τέλεια λήψη. Παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνες, πάνω από 250 άτομα έχουν χάσει τη ζωή 

τους σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να βγάλουν selfie2! Πρόσφατα είναι τα παραδείγματα 

κάποιων νέων στη Ρωσία που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να τραβήξουν την τέλεια selfie 

ακροβατώντας στο κενό ψηλών κτηρίων. 

Σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη, η διάδραση με την τεχνολογία και με τα κινητά εκκρίνει 

στους ανθρώπους μια χημική ουσία που λέγεται ντοπαμίνη, η οποία συνδέεται με το αίσθημα της 

ευφορίας. Γι’ αυτό όταν δημοσιεύουμε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εισπράττουμε 

θετικά σχόλια, αισθανόμαστε ωραία. Νιώθουμε αρεστοί και αγαπητοί στον κόσμο. Όταν όμως 

κάποιος δε λαμβάνει μια απάντηση ή κάποιο like σε μια δημοσίευσή του, τότε αρχίζει να 

αναρωτιέται τι έχει κάνει λάθος. Κοιτάζει και ξανακοιτάζει το κινητό του. Μήπως το δίκτυο της 

κινητής τηλεφωνίας του είναι αργό; Μήπως δεν τον αγαπούν και δεν είναι αρεστός πλέον; Αυτή η 

σκέψη μπορεί να εξελιχθεί σε ένα βαθύ τραύμα, ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας. 

Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η νέα γενιά είναι αρκετά εθισμένη στην τεχνολογία και 

τα κοινωνικά δίκτυα. Πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με το κινητό τους τηλέφωνο, ενώ βρίσκονται σε 

ένα γεύμα ή καφέ, αγνοώντας όσους είναι στην παρέα τους;  Πόσοι έχουν το κινητό τους, ακριβώς 

δίπλα στο κρεβάτι που κοιμούνται; Πόσοι κοιτάνε πρώτα το κινητό τους όταν ξυπνήσουν, πριν πούνε 

καλημέρα στην οικογένειά τους; Αυτό είναι εθισμός.  

Μιχάλης Μάρκου, Ηλ. Εφημερίδα Capital.gr, 04/01/2019 (διασκευή) 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ     

ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC 

 

1Αναφέρεται στα φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές για την ωραιοποίηση της εικόνας. Εδώ χρησιμοποιείται 
μεταφορικά. 
2Η φωτογραφία που βγάζει κάποιος τον εαυτό του, συνήθως χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα με το άρθρο που διαβάσατε, ποιες από τις πληροφορίες της παρακάτω γραφικής 

απεικόνισης (infographic) είναι σωστές; Ποιες είναι λανθασμένες; Ποιες δεν αναφέρονται στο 

άρθρο; Να σημειώσετε την κατάλληλη επιλογή.                                                                (8 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να καταγράψετε δύο ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο αποτελούν 

ένδειξη εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα.                                                                                (4 μονάδες) 

 

✓ _________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________ 

 

3. Να αντιστοιχίσετε κάθε κίνδυνο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το σκίτσο, το 

οποίο τον αποτυπώνει (να τοποθετήσετε τα γράμματα α,β,γ στο σωστό κουτάκι). (3 μονάδες) 

Κίνδυνοι: 

α. Η προβολή ενός ψηφιακού προσωπείου αναντίστοιχου με την πραγματικότητα. 

β. Η ματαίωση εξαιτίας της απουσίας ψηφιακής αποδοχής. 

γ. Η έμφαση στις ψηφιακές επαφές εις βάρος των πραγματικών διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Προσέχουν ιδιαίτερα τη 

φυσική τους κατάσταση. 

Είναι άτομα ηλικίας  

26 - 45 ετών. 

Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών 

είναι γι’ αυτούς απόλυτα φυσική 

διαδικασία. □Σωστό 

□Λάθος 

□Δεν αναφέρεται στο κείμενο. 

□Σωστό 

□Λάθος 

□Δεν αναφέρεται στο κείμενο. 

□Σωστό 

□Λάθος 

□Δεν αναφέρεται στο κείμενο. 

Επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

□Σωστό 

□Λάθος 

□Δεν αναφέρεται στο κείμενο. 
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4. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες, 

σύμφωνα με το άρθρο, σημειώνοντας αντίστοιχα στο κουτάκι το γράμμα Σ ή το Λ. (5 μονάδες) 

 

Α. Η «γενιά Ζ» δεν είναι εξοικειωμένη με το διαδίκτυο, αλλά ταυτίζεται με αυτό.  

Β. Η ενασχόληση με το κινητό δίνει στους νέους μία αίσθηση ευχαρίστησης.  

Γ. 
Η εικόνα που οι νέοι μοιράζονται με τις διαδικτυακές τους επαφές είναι συχνά μια 
εξιδανικευμένη εικόνα του εαυτού τους. 

 

Δ. 
Οι περισσότεροι νέοι μπορούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν τον χρόνο 
ενασχόλησής τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Ε. Η ψηφιακή απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματικές εμπειρίες τους εφήβους.   

 
5. Να δώσετε έναν τίτλο στο άρθρο.                                                                                        (2 μονάδες) 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Να γράψετε έναν λόγο για τον οποίο θα χαρακτηρίζατε το παραπάνω κείμενο ως άρθρο.  
                                                                                                                                                       (2 μονάδες) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Να αντιστοιχίσετε κάθε τεχνική του αρθρογράφου με τον στόχο που θέλει να επιτύχει (να 

τοποθετήσετε τα γράμματα α έως δ στο σωστό κουτάκι).                                                 (4 μονάδες) 

 

 

 Τεχνικές   Στόχος 

α. Χρήση ευθείας ερώτησης   Συνοχή/Συνεκτικότητα 

β. 
Επανάληψη λέξεων  
(π.χ. …στην ψηφιακή τους εικόνα. Μια εικόνα..) 

  Αμεσότητα  

γ. Αναφορά σε έρευνες και ιατρικές πληροφορίες   Εγκυρότητα 

δ. Χρήση σχολίων   
Έκφραση προσωπικής 
άποψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ/Λ 
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8. Να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω αποσπάσματα του άρθρου περιέχει σχόλιο του 

αρθρογράφου και ποιο δεν περιέχει σχόλιο.                                                                      (2 μονάδες) 
 

 Με σχόλιο Χωρίς σχόλιο 

Η γενιά Ζ είναι η πρώτη γενιά χωρίς προϊντερνετική ζωή.    

Μια ελπιδοφόρα γενιά που ταυτίζεται με το διαδίκτυο.   
 

 

 

9. Να κυκλώσετε τη λέξη που ταιριάζει νοηματικά σε κάθε περίπτωση.                          (7 μονάδες) 
 

Ο όρος διαδίκτυο, ο οποίος  α. σηματοδοτείται  β. προκύπτει  από τη σύνθεση των λέξεων δια 

και δίκτυο, αναφέρεται σε ένα σύστημα α. επανασύνδεσης β. διασύνδεσης   ψηφιακών συσκευών 

με στόχο τη διακίνηση δεδομένων. Η χρήση του, κυρίως από νεότερες ηλικίες, α. διαδίδει    

β. εξαπλώνεται παγκοσμίως με ταχείς ρυθμούς. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη 

να έχει α. έμμεση  β. άμεση  πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία θέλει. Επιπλέον, ο ψηφιακός 

αυτός χώρος α. επιτρέπει   β. αποτρέπει  την ελεύθερη έκφραση ιδεών και συναισθημάτων. Ωστόσο, 

οι ειδικοί α. επισημαίνουν   β. προειδοποιούν τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική ενασχόληση 

με το διαδίκτυο και συνιστούν να μη χρησιμοποιείται α. ανεμπόδιστα  β. άκριτα, ειδικά από τους 

εφήβους. 

 

10. Να βρείτε και να συμπληρώσετε το συνθετικό που λείπει.                                              (3 μονάδες) 

 
Αψεγάδιαστη = α (στερητικό) + __________________  

Παγκοσμίως = __________ + κόσμος 

Σύγχρονης = __________ + χρόνος  
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11. Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις.                           (3 μονάδες) 

 

Η «γενιά Ζ» θεωρείται όχι απλώς εξοικειωμένη με το διαδίκτυο… _________________________ 

Πασχίζουμε να επιτύχουμε την πιο κολακευτική φωτογραφία. _________________________ 

Πόσοι έχουν το κινητό τους δίπλα στο κρεβάτι; _________________________ 

 

 

12. Να κυκλώσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου.                      (2 μονάδες) 
 

Είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν και την ίδια τους τη ζωή. 

α) τελική β) βουλητική 

 

 

Ασχολούνται με το κινητό τους τηλέφωνο, ενώ βρίσκονται σε ένα γεύμα ή καφέ. 

α) χρονική β) εναντιωματική 

 

13. Να ξαναγράψετε την παρακάτω ρηματική φράση μετατρέποντάς τη σε ονοματική.    

                                                                                                                                                       (3 μονάδες) 

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας εξοικειώνονται σταδιακά με την τεχνολογία. 

______________________________________________________________________________________ 

Ως τίτλοι εφημερίδων χρησιμοποιούνται συνήθως οι:   

□ ονοματικές φράσεις 

□ ρηματικές φράσεις 

       

 

14. Αφού διαβάσετε τον παρακάτω τίτλο εφημερίδας, να επιλέξετε ό,τι ισχύει.            (2 μονάδες) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαπάτηση πολιτών από εγκληματίες μέσω διαδικτύου 

Η λέξη «εξαπάτηση» δείχνει: 

□ τον δράστη 

□ τον αποδέκτη της ενέργειας 

□ την ενέργεια  

Η λέξη «πολιτών» δείχνει: 

□ τον δράστη 

□ τον αποδέκτη της ενέργειας 

□ την ενέργεια  
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15. Να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων ή επιθέτων που λείπουν από τις προτάσεις.    

(8 μονάδες) 
 

«Πόσο συχνά … το κινητό σας;» ήταν το πρώτο ερώτημα της 
έρευνας.  

□ χρησιμοποιείται 

□ χρησιμοποιείτε 

Οι ιδιοκτήτες αξιοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για … τη διαφήμιση των εγκαινίων του καταστήματός τους.  

□ να προβάλουν 

□ να προβάλλουν 

« … τις ειδοποιήσεις του κινητού σας, όταν θέλετε να 
συγκεντρωθείτε», συνιστούν οι ειδικοί.  

□ Αγνοήστε 

□ Αγνοείστε 

«… τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το κινητό σου, για να 
απελευθερώσεις χώρο από τη μνήμη», με συμβούλευσε ο 
πατέρας μου. 

□ Διέγραψε 

□ Διάγραψε 

 

 

16. Να συμπληρώσετε το κείμενο με τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων.                         (7 μονάδες) 

δημοφιλής, ασφαλής, φλέγων, ενδιαφέρων, πρωτεύων, ενδελεχής, ψευδής 

 

Το _________________ ζήτημα του _________________ ελέγχου των _________________  

πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, ακόμα και σε _________________ ιστοσελίδες, 

απασχολεί ιδιαίτερα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μάλιστα,  είναι ένας από τους 

___________________ στόχους της, ώστε το διαδίκτυο να αποτελεί για όλους μας ένα 

_________________ περιβάλλον, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε έγκυρες και  

_________________ πληροφορίες. 

 

17. Να συμπληρώσετε τις περιόδους με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων σε χρόνο αόριστο.  

(5 μονάδες) 
 

• Η ηλεκτρονική αίτηση του κυρίου Γιάννη _________________ (απορρίπτομαι), καθώς 

_________________ (παραλείπω) να συμπληρώσει όλα του τα στοιχεία.  

 

• Η οργάνωση Safer internet for kids _________________ (συντάσσω) έναν οδηγό προστασίας 

από κακόβουλο λογισμικό, τον _________________ (εκδίδω) με τη βοήθεια γνωστού 

εκδοτικού οίκου και τον _________________ (διανέμω) δωρεάν σε όλους τους μαθητές 

δημοτικών σχολείων. 
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18. Προβληματισμένοι με το άρθρο που μόλις διαβάσατε, αποφασίζετε να γράψετε ένα 

επιχειρηματολογικό κείμενο, στο οποίο θα προτείνετε λύσεις, ώστε τα νέα παιδιά να μην 

εθιστούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με την τεχνολογία γενικότερα. 

Να αναπτύξετε τις ιδέες σας σε ένα κείμενο 120-150 λέξεων.                                         (30 μονάδες) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 


