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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ (Μον. 60) 
 

 

Β1 Κατανόηση κειμένου  
 

1. 1. – Σ,  2. – Λ,  3.– Σ,  4.– Σ, 5.– Σ, 6.– Σ  
 

Αιτιολόγηση α) Ερώτηση 3: Η αυτοματοποίηση θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη εργασία και 

επομένως θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας και οι άνθρωποι θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

                      β) Ερώτηση 5: Σύμφωνα με την αρθρογράφο «κάποτε θα έρθει η στιγµή που θα µπούµε 

στο δίληµµα και θα πρέπει να επιλέξουµε: τους ανθρώπους ή τα ροµπότ; Κατά πόσον µπορεί ένα 

ροµπότ να αντικαταστήσει τον άνθρωπο;». «Τα ροµπότ και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, και οι ρόλοι τους δεν µπορούν να εναλλάσσονται».  Επομένως 

η αρθρογράφος αφήνει τη δυνατότητα επιλογής στην κρίση του ανθρώπου. (Μονάδες 12) 
 

2. Η απάντηση είναι ελεύθερη. Ενδεικτικά δίνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις: 

α) Αρνητική στάση:  Η ψυχική στήριξη, η συναισθηματική επαφή και η προσωπική επικοινωνία του 

παιδιού με τη νοσοκόμα δεν αντικαθίσταται από την άψυχη μηχανή. Η νοσοκόμα παρακολουθεί το 

άρρωστο παιδί όχι μόνο ως σώμα αλλά και ως πρόσωπο. Το μηχάνημα δεν είναι ευέλικτο. Μπορεί 

ξαφνικά να πάθει μηχανική βλάβη.  

β) Θετική στάση:  Η ψυχολογική-συναισθηματική απεξάρτηση του παιδιού από το πρόσωπο 

(νοσοκόμα) θα το βοηθήσει να συνεργασθεί καλύτερα με το ιατρικό προσωπικό. Η μηχανή λειτουργεί 

με βάση δεδομένα που οδηγούν σε ακριβή αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κίνδυνος κόπωσης, σύγχυσης, 

αμέλειας.  

(Κάθε αποκλίνουσα άποψη από τις παραπάνω επισημάνσεις είναι δεκτή εφ’ όσον είναι 

κατοχυρωμένη. Σε περίπτωση που διατυπώνονται θετικά και αρνητικά επιχειρήματα, εκτιμάται το να 

έχει διατυπωθεί και τελική κρίση, με την οποία ο μαθητής επιλέγει τι υπερισχύει.) ( Μονάδες 10) 
 

3. Ο τίτλος θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός του μηνύματος της εικόνας, κυριολεκτικός ή 

μεταφορικός, και συνοπτικός.  Να δοθεί προσοχή στα σημεία στίξης, το ύφος, το ρηματικό πρόσωπο. 

Ιδιαιτέρως αξιολογείται η επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής του τίτλου. (Μονάδες 8)  

 

Β2. Γραμματική  

 «Ένα  νέο τοπίο, που (θα φέρει / έφερε) το κύμα της 4
ης

 βιομηχανικής επανάστασης στην αγορά 

εργασίας του μέλλοντος, (θα διαγραφεί / διαγράφτηκε) σταδιακά (Μονάδες 8) 

 

  Β3. Συντακτικό  
Οι άνθρωποι έχουν κατασκευάσει τα ρομπότ και δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν για την 

εκμετάλλευση ευάλωτων χρηστών.  

Με την ενεργητική σύνταξη το ύφος του κειμένου από επίσημο και απρόσωπο γίνεται πιο κινητικό, 

ζωντανό, άμεσο  και παραστατικό, ενώ τονίζεται ο ρόλος του υποκειμένου («οι άνθρωποι»).  

(Μονάδες 10) 
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Β4. Λεξιλόγιο  

2. Στην Ελλάδα σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόμενους  διατρέχουν τον κίνδυνο να αντικατασταθούν  

από ρομπότ, ενώ 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί ενδέχεται στο μέλλον να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας 

ή να μετακινηθούν σε νέες θέσεις λόγω της εισόδου των ρομποτικών συστημάτων. (Μονάδες 12) 

  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (Μον. 40) 

Πρόκειται για επίσημη παρουσίαση προγράμματος με προσφώνηση  και επιφώνηση – επομένως το 

κειμενικό είδος είναι ομιλία – εισήγηση. Το κείμενο χρειάζεται να έχει δύο παραμέτρους: α) 

παρουσίαση του προβλήματος και β) προτάσεις αντιμετώπισης. Το ύφος του κειμένου 

μπορεί να έχει αμεσότητα, αφού απευθύνεται σε συνομηλίκους. Καλό είναι να 

αξιοποιηθούν στοιχεία από τα κείμενα 1 και 2, καθώς  και  προσωπικές εμπειρίες των μαθητών και 

μαθητριών.  Ζητούμενο  είναι α) η διατύπωση των προβληματισμών τους με σαφήνεια και β) η 

πειστική επιχειρηματολογία και ικανότητά να διατυπώσουν αιτιολογημένες προτάσεις, που μπορούν 

να υλοποιηθούν.  

Αυτό που επίσης αξιολογείται είναι το κείμενο να χαρακτηρίζεται από  αλληλουχία και συνοχή. Άλλα 

κριτήρια αξιολόγησης είναι, ο πλούτος του λεξιλογίου και η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων.   

 
 

 

 

 

  


