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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Μονάδες 30) 

Κείμενο 1  

 

1. : 1.Λ, - 2.Σ,  -3.Λ,  -4.Σ   -5. Λ,  -6. Λ  (Μονάδες 12)  
 

 2. “Στο ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα βρίσκεται ένα μαρμάρινο αλογάκι, το οποίο 

προέρχεται από μια μεγαλύτερη παράσταση της γέννησης της Αθηνάς. Το συγκεκριμένο άγαλμα 

χαρακτηρίζεται για τον εξαιρετικό τρόπο που αποτυπώνει την υπέροχη κίνηση του αλόγου. Το 

μεγαλύτερο μέρος της παράστασης έχει καταστραφεί, κάτι που κατά τον συγγραφέα αποτελεί 

συμφορά για όλο τον πολιτισμό/πλανήτη/κόσμο/ανθρωπότητα. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του μικρού αλόγου, ανήκουν επίσης το λαμπερό/ζωηρό του μάτι, και η ορθή / περήφανη  χαίτη. 

Θεωρείται, λοιπόν, ένα κατάλοιπο  μιας ανεπανάληπτης εποχής.  (Μονάδες 10) 

Κείμενο 2
ο
  (Μονάδες 8)   

 

Αξιολογείται η πειστικότητα της επιχειρηματολογίας σχετικά με την επιλογή τίτλου. Δεσπόζει το 

αυθεντικό γλυπτό της Καρυάτιδας με την ελληνική σημαία, που με την παρουσία των παιδιών με τα 

γαλάζια μπλουζάκια και το μοιρολόι της ξενιτειάς κινητοποιεί τη λογική (κλεμμένη Καρυάτιδα) και το 

συναίσθημα (τραγούδι της ξενιτιάς), τα οποία διατυπώνονται με αντίστοιχους τίτλους, μεταφορικούς ή 

κυριολεκτικούς. Έτσι η επιχειρηματολογία είναι ανάλογη και διαφοροποιείται από τίτλο σε τίτλο.  

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΗΣ  (Μονάδες 30) 

Β1.  Γραμματική: Μονάδες 7 

 

1. Εκείνη τη μέρα προχώρησα (προχωρώντας) ανάμεσα από τα σπασμένα μάρμαρα, έφτασα 

στον Παρθενώνα, ανέβηκα τα σκαλιά και βρέθηκα στην ανατολική είσοδο του ναού. Τότε σήκωσα τα 

μάτια μου ψηλά, είδα το μικρό μου φίλο και είπα «καλησπέρα».   
 

Β2. Συντακτικό: Μονάδες 8  

1. Ρήμα :  κοίταζαν  

  Υποκείμενο : Θεοί και θεές  

  Αντικείμενο: την παρθένα 

  Κατηγορούμενο: ξαφνιασμένοι (επιρρηματικό), δεκτό και η παύλα (-). 
 

Β3. Λεξιλόγιο: Μονάδες 15 

 

α. το στερέωμα: ουρανός, ουράνιος θόλος... 

β. ξαφνιασμένοι: έκπληκτοι, απορημένοι, εκστατικοί, εντυπωσιασμένοι, έκθαμβοι, παραξενεμένοι...  

    πρωτόφαντο: παράδοξο, πρωτοφανές, καταπληκτικό, αξιοπρόσεκτο, πρωτόγνωρο, παράξενο...  

γ. τα υπέροχα: τα θαυμάσια, τα εξαιρετικά, τα έξοχα, τα εντυπωσιακά... 

δ. τον όλεθρο: την καταστροφή, τον αφανισμό,  

ε. το βαθύ: το πυκνό, το απόλυτο ... 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (Μονάδες 40) 

Οι μαθητές αναμένεται:  

α) να χρησιμοποιήσουν τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του ημερολογιακού κειμένου: 

Ημερομηνία, χρήση α΄ ενικού προσώπου, ύφος προσωπικό, στοχαστικό και εξομολογητικό.  Ο λόγος 

είναι ανεπιτήδευτος και οικείος αφού καταγράφονται προσωπικές σκέψεις και βιώματα..   

β. Το περιεχόμενο κινείται σε δύο διαστάσεις: στο συναίσθημα (εντυπώσεις - θαυμασμός) και στη 

λογική (τεκμηριωμένη διαμαρτυρία,) με σχόλια, κρίσεις και παρατηρήσεις.    

γ. Η ανάπτυξη κάθε παραγράφου πρέπει να έχει συνοχή και σωστή δομή.    

δ. Συνεκτιμάται η σαφήνεια, η σύνδεση των παραγράφων και η αλληλουχία των νοημάτων του 

κειμένου.  

  

 

 

 

  


