ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Διαβάςτε το παρακάτω κείμενο που αναφζρεται ςε ζνα ςφγχρονο πρόβλθμα και για κάκε
ερώτθμα από το 1 μζχρι το 16 επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ:
Κατερίνα Τοποφηογλου: μία ακτιβίςτρια που προςτατεφει το περιβάλλον
Ζνα καρότςι ςοφπερ μάρκετ. Ζνα ψυγείο. Ζνασ βραςτιρασ. Τζςςερισ μοτοςικλζτεσ, μία
εκ των οποίων μεγάλου κυβιςμοφ. Επίςθσ, τςιμεντόλικοι, πλακάκια, τοφβλα και ελαςτικά και
μπαταρίεσ αυτοκινιτων. Να μερικά από τα αντικείμενα τα οποία ζχει αναςφρει από τουσ
ελλθνικοφσ βυκοφσ ο περιβαλλοντικόσ οργανιςμόσ με διεκνι ακτινοβολία, που ίδρυςε θ
Κατερίνα Τοποφηογλου με μια ομάδα ευαιςκθτοποιθμζνων ανκρϊπων πριν από τρία χρόνια. Σε
κάκε δράςθ κακαριςμοφ του πυκμζνα, τουσ περιμζνει και μια πραγματικι ζκπλθξθ κάκε
φορά. Είναι άλλωςτε ςοκαριςτικι θ ευκολία με τθν οποία νθςιϊτεσ και ςτεριανοί
ξεφορτϊνονται ό,τι τουσ βαραίνει πετϊντασ το μζςα ςτο νερό, λεσ και θ κάλαςςα ζχει τθ
μαγικι ιδιότθτα να το εξαφανίηει από τον χϊρο και τον χρόνο.
Παρά το ότι τα μζλθ τθσ οργάνωςθσ με ςυνεχι αγϊνα ζχουν απομακρφνει
τουλάχιςτον 204 τόνουσ ςκουπιδιϊν μζχρι ςιμερα, οφτε εκείνοι μποροφν πια να φανταςτοφν τι
άλλο μπορεί να βρουν, όταν υπάρχει ολόκλθρθ «χωματερι» κάτω από το νερό. Όποιοσ κάνει
καταδφςεισ εφκολα διαπιςτϊνει πωσ τα ςκουπίδια είναι περιςςότερα από τα ψάρια, μου
ανζλυςε θ ιδρφτρια του οργανιςμοφ θ οποία τθν ϊρα τθσ ςυνζντευξθσ ζκανε να χαιρετιςει
τον οδθγό του απορριμματοφόρου που περνοφςε από τον Φλοίςβο ςχολιάηοντασ ότι «Τον
αιςκάνομαι ςαν ςυνάδελφο!».
Και ςυνζχιςε λζγοντασ «Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ που άρχιςα ιδθ μία δεκαετία πριν να
ςκζφτομαι πωσ κάτι πρζπει να γίνει προτοφ να είναι πολφ αργά. Είχα ξεκινιςει τισ δράςεισ
κακαριςμοφ ςτον βυκό πολφ νωρίτερα από τθν ίδρυςθ του οργανιςμοφ. Και θ ίδια άλλωςτε
μυικθκε από νωρίσ ςτθν αγάπθ για τισ κακαρζσ ακτζσ από τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ τθσ:
«Μάλλον “φταίνε” οι οικογενειακζσ ςυνικειεσ. Από μικρι θλικία, όταν πθγαίναμε βόλτεσ με
τουσ γονείσ κακαρίηαμε πάντα τθν παραλία», μου λζει γελϊντασ.
Διεκνισ πρωτακλιτρια υποβρφχιασ ςκοποβολισ και δεινι ςτισ καταδφςεισ είχε
ευκρινζςτατθ εικόνα τθσ ηθμιάσ που υφίςταται το καλάςςιο οικοςφςτθμα. Όμωσ ο
κακαριςμόσ δεν αρκεί. «Ακόμα και αν κακαρίςεισ μια παραλία και τον βυκό τθσ ςε λίγουσ
μινεσ κα ξαναγεμίςει με απορρίμματα. Ο μόνοσ τρόποσ να ςταματιςει είναι να εκπαιδεφςειστα
παιδιά να μθν ζχουν τισ βλαβερζσ ςυνικειεσ των γονιϊν τουσ». Ζτςι ο οργανιςμόσ
εξειδικεφεται ςε ςεμινάρια για μακθτζσ/-τριεσ ςχολείων. Μζχρι ςιμερα ζχουμε μιλιςει ςε
55.000 παιδιά και τα αποτελζςματα φαίνονται εκπλθκτικά.
Πθγι: Το κείμενο αποτελεί διαςκευή του άρθρου τησ Μαργαρίτασ Πουρνάρα που δημοςιεφτη κε ς την Καθημερινή
ςτισ 22.09.2020 με τίτλο :« Κατερ ίνα Το ποφηογλο υ: μια γθτεφτρια καρχαριών……» Το άρθρο ανακτήθηκε
από την ηλεκτρονική ζκδοςη τησ εφημερίδασ
την 15η Ιανουαρίου 2022 από την ιςτοςελίδ α :
https://www.kathimerini.gr/life/people/561085123/katerina-topoyzogloy-mia-giteytria-karcharionkatharizei-akt es-kai-vytho-apo-ta -sko ypidia/

1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο κείμενο, τι ςθμαίνει θ φράςθ: «περιβαλλοντικόσ
οργανιςμόσ με διεκνι ακτινοβολία»;
Α. Η αξία του οργανιςμοφ είναι αναγνωριςμζνθ και εκτόσ Ελλάδοσ.
Β. Ο οργανιςμόσ ζχει τθν ζδρα του ςε χϊρα του εξωτερικοφ.
Γ. Ο οργανιςμόσ κάνει δράςεισ κακαριςμοφ βυκϊν ςε όλο τον κόςμο.
Δ. Πρόκειται για ζναν διεκνι οργανιςμό προςταςίασ περιβάλλοντοσ.
2. Σφμφωνα με το κείμενο, θ Κατερίνα Τοποφηογλου είναι:
Α. μζλοσ μιασ εταιρείασ κακαριςμοφ των ακτϊν.
Β. ιδρφτρια ενόσ περιβαλλοντικοφ οργανιςμοφ.
Γ. ςυνάδελφοσ του οδθγοφ απορριμματοφόρου οχιματοσ.
Δ. πρωτακλιτρια τοξοβολίασ ςτθν Ελλάδα.
3. Σφμφωνα με το κείμενο, οι άνκρωποι ρίχνουν ςτθ κάλαςςα διάφορα αντικείμενα, επειδι:
Α. αποτελεί πρακτικι ςε περιοχζσ χωρίσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ.
Β. κεωροφν ότι θ κάλαςςα ζχει μαγικζσ ιδιότθτεσ και τα εξαφανίηει.
Γ. μπορεί να γίνουν φωλιζσ για διάφορα πλάςματα του βυκοφ.
Δ. τουσ είναι πιο εφκολο αντί να τα πάνε ςτα ςκουπίδια.
4. H Κατερίνα Τοποφηογλου βλζπει ζναν οδθγό απορριμματοφόρου και λζει: «τον
αιςκάνομαι ςυνάδελφο». Αυτό ςυμβαίνει, επειδι:
Α. και εκείνθ εργάηεται ωσ οδθγόσ απορριμματοφόρου.
Β. και οι δυο αςχολοφνται με το μάηεμα ςκουπιδιϊν.
Γ. και ο οδθγόσ είναι εκελοντισ ςτον περιβαλλοντικό τθσ οργανιςμό.
Δ. τον πζραςε για κάποιον γνωςτό τθσ που του μοιάηει πολφ.
5. Σφμφωνα με το κείμενο, θ Κατερίνα Τοποφηογλου ξεκίνθςε δράςεισ κακαριςμοφ, βυκϊν
επειδι:
Α. ζγινε μζλοσ μιασ περιβαλλοντικισ οργάνωςθσ.
Β. διαπίςτωςε τθ ηθμιά από τα ςκουπίδια ςτο καλάςςιο περιβάλλον.
Γ. ζχει μανία με τθν κακαριότθτα.
Δ. μικρι κακάριηε τισ ακτζσ με τουσ γονείσ τθσ.
6. Σφμφωνα με τθν Κατερίνα Τοποφηογλου, για να παραμείνουν οι βυκοί μασ κακαροί πρζπει
να:
Α. αυξθκεί ο αρικμόσ των απορριμματοφόρων των Διμων.
Β. κακαρίηονται πιο ςυχνά οι παραλίεσ τθσ χϊρασ.
Γ. εκπαιδευτοφν οι μακθτζσ/-τριεσ να ςζβονται το περιβάλλον.
Δ. κακαρίηονται οι ακτζσ από ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν δθμοτικϊν.
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7. Σφμφωνα με το κείμενο, πϊσ οι άνκρωποι διαμορφϊνουν υγιείσ ςτάςεισ ηωισ;
Α. Μζςω εκδρομϊν, ταξιδιϊν και εορτϊν οργανωμζνων από γονείσ των παιδιϊν.
Β. Μζςω ενθμερωτικϊν προγραμμάτων των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και του
διαδικτφου.
Γ. Μζςω τθσ αγωγισ από το οικογενειακό περιβάλλον και το ςχολείο.
Δ. Μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ που προςφζρουν ςτθν κοινωνία.
8. Ποιοσ από τουσ παρακάτω πλαγιότιτλουσ αποδίδει καλφτερα το νόθμα τθσ 1θσ
παραγράφου του κειμζνου;
Α. Η ίδρυςθ μιασ περιβαλλοντικισ οργάνωςθσ.
Β. Η παιδικι θλικία τθσ Κατερίνασ Τοποφηογλου
Γ. Οι ςυνικειεσ των κατοίκων των νθςιϊν.
Δ. Χωματερζσ κάτω από το νερό.
9. Ποιοσ από τουσ παρακάτω πλαγιότιτλουσ αποδίδει καλφτερα το νόθμα τθσ 4θσ
παραγράφου του κειμζνου;
Α. Μεγάλθ ηθμιά ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ.
Β. Η Κατερίνα Τοποφηογλου, πρωτακλιτρια υποβρφχιασ ςκοποβολισ.
Γ. Θαλάςςιοι ςκουπιδότοποι.
Δ. Ο οργανιςμόσ «επενδφει» ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν
10. Τη ____________ προςπάθεια: Συμπλθρϊςτε το κενό με τθν πιο κατάλλθλθ από τισ
παρακάτω επιλογζσ:
Α. ςυνεχζσ
Β. ςυνεχισ
Γ. ςυνεχι
Δ. ςυνεχείσ
11. Ποιοσ από τουσ παρακάτω τφπουσ είναι ο αόριςτοσ 2ου προςϊπου πλθκυντικοφ του
ριματοσ χαιρετώ;
Α. ζχετε χαιρετιςει
Β. χαιρετάτε
Γ. χαιρετιςατε
Δ. χαιρετοφςατε
12. «Τουσ περιμζνει μια πραγματικι ζκπλθξθ κάκε φορά». Η λζξθ «τουσ» ςυντακτικά είναι:
Α. αντικείμενο
Β. αντωνυμία
Γ. κατθγοροφμενο
Δ. υποκείμενο
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13. «Τα αποτελζςματα φαίνονται εκπλθκτικά»: Η λζξθ «εκπλθκτικά» ςτθν προθγοφμενθ
πρόταςθ είναι:
Α. αντικείμενο του φαίνονται.
Β. κατθγοροφμενο ςτο αποτελζςματα.
Γ. προςδιοριςμόσ ςτο αποτελζςματα.
Δ. υποκείμενο του φαίνονται.
14. «Αντικείμενα τα οποία ζχει αναςφρει από τουσ ελλθνικοφσ βυκοφσ». Ποιο είναι το πιο
κοντινό ςυνϊνυμο του ριματοσ «αναςφρω», ςφμφωνα και με το κείμενο;
Α. ανακατεφω
Β. αντλϊ
Γ. βγάηω
Δ. κουβαλάω
15. «Ο μόνοσ τρόποσ να ςταματιςει είναι να εκπαιδεφςεισ τα παιδιά να μθν ζχουν τισ
βλαβερζσ ςυνικειεσ των γονιών τουσ». Ποια λζξθ από τισ παρακάτω ζχει τθν ακριβϊσ
αντίκετθ ςθμαςία από τθ λζξθ «βλαβερόσ»;
Α. ευχάριςτοσ
Β. καλόσ
Γ. καταςτροφικόσ
Δ. ωφζλιμοσ
16. Σφμφωνα με το κείμενο ποια είναι θ ςθμαςία τθσ λζξθσ «μυικθκε» ςτθν πρόταςθ: «[…]θ
ίδια άλλωςτε μυικθκε από νωρίσ ςτθν αγάπθ για τισ κακαρζσ ακτζσ»;
Α. Διδάχτθκε να ςζβεται το φυςικό περιβάλλον από μικρι θλικία.
Β. Οι γονείσ τθσ φρόντιςαν να τθσ δϊςουν ςωςτι αγωγι.
Γ. Σε μικρι θλικία ζγινε μζλοσ μίασ οργάνωςθσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ.
Δ. Συμμετείχε ςε περιβαλλοντικά προγράμματα του ςχολείου τθσ.
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