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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1η δραστηριότητα
Α1.

α)

Σύμφωνα με το κείμενο, οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων στις
μέρες μας επηρεάζουν την υγεία, αλλά και τον πλανήτη μας. Το οικολογικό κόστος
είναι μεγάλο, αφού μεταβάλλονται τα διατροφικά μοντέλα και καταναλώνεται
υπερβολική τροφή. Επιπλέον η σπατάλη των τροφών οδηγεί σε επισιτιστικό
πρόβλημα ολόκληρο τον πλανήτη. Συνεπώς, οι διατροφικές συνήθειες θα
διαταράξουν την ισορροπία του περιβάλλοντος.

β)

1. Χρήση β΄ ενικού προσώπου «να πετάξεις», «να αξιοποιήσεις».
2. Μεταφορική χρήση του λόγου «μαγική συνταγή».
3. Προστακτική έγκλιση «στήριξε», «κατανάλωσε».

2η δραστηριότητα
Α2.

α)

Θεματική πρόταση: «Η τροφή μας … περιβάλλον».
Λεπτομέρειες/Σχόλια: «Για κάθε μπουκιά … ενέργεια».
Κατακλείδα: «Τελικά, αν το σκεφτεί … για να είμαστε υγιείς».

β)

«θέτουμε τις βάσεις» = βάζουμε τις βάσεις
«ενημερώνοντας μαθητές» = πληροφορώντας μαθητές
«επιχειρεί να αλλάξει» = προσπαθεί να αλλάξει

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΜΕΡΤΖΙΑΔΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

1

ΙΟΥΝΙΟΣ
2022
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Δ.Ε «ΘΕΜΕΛΙΟ» ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3η δραστηριότητα
Α3.

Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Ομιλία
Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι
Ζητούμενο 1:

i)

Αναγκαιότητα αλλαγής για τον πλανήτη
α) Το φυσικό περιβάλλον κινδυνεύει με το υπάρχον διατροφικό
μοντέλο.
β) Κίνδυνος διατάραξης οικολογικής ισορροπίας λόγω της
σπατάλης των τροφών.
γ) Επισιτιστικό πρόβλημα

ii)

Αναγκαιότητα αλλαγής για τον άνθρωπο
α) Απειλή για την υγεία του ανθρώπου (επιβάρυνση του
οργανισμού με λίπη, συντηρητικά – τάσεις παχυσαρκίας).
β) Τυποποίηση τροφών – προώθηση διατροφικής ομογενοποίησης
του πλανήτη.

Ζητούμενο 2:

Οφέλη από την αλλαγή
α) Εξασφάλιση της υγείας, της ευεξίας, της καλής φυσικής κατάστασης.
β) Αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον.
γ) Ισορροπία σώματος και ψυχής.
δ) Αγάπη για το σώμα μας.

Αποφώνηση:

Σας ευχαριστώ πολύ

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1η δραστηριότητα
Β1.

Γιωργάκης: Ο πρωταγωνιστής του διηγήματος
• Αγαπάει τη ζαχαροπλαστική
• Δημιουργικός, εργατικός, επίμονος
• Κατάφερε να πετύχει τους στόχους του παρά τις δυσκολίες (πόλεμος, αναπηρία)
• Αισιόδοξος – χαρούμενος όταν οι άλλοι αναγνωρίζουν τον κόπο του
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2η δραστηριότητα
Β2.

α)

3 Σημεία Παντογνώστη αφηγητή
«από τον πάγκο του παρακολουθούσε τους πελάτες»
«εκείνος τα έχασε…»
«Στον Ξενοφώντα έμοιαζε ακατανόητο»

β)

«Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά, …»

μεταφορά: ευχαρίστηση και ικανοποίηση την ώρα της δουλειάς
«… μα ο Γιωργάκης το (τεφτέρι) είχε για ευαγγέλιο»

μεταφορά / παρομοίωση: αγάπη, προσήλωση για τη δουλειά του – ιερό στοιχείο

3η δραστηριότητα
Β3.

Ήρωας:
•

Τροφή ως μέσο δημιουργίας και έκφρασης – πάθος για ζωή

•

Υπερηφάνεια – αναγνώριση

•

Σύνδεση ανθρώπων – λαών

….παραθέτετε τη προσωπική σας άποψη

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!!
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