
 

 

 

2ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τις τελευταίες δεκαετίες απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία το θέµα της υγιεινής διατροφής και 

ιδιαίτερα το θέµα της υγιεινής των τροφίµων. Η πρόοδος στον τοµέα των βιοϊατρικών επιστηµών 

αποδεικνύει ότι η ποιότητα της διατροφής επηρεάζει καθοριστικά την ατοµική υγεία των ανθρώπων, 

συνδέεται µε τη συχνότητα εµφάνισης ορισµένων σοβαρών νοσηµάτων και, γενικότερα, αποτελεί 

καθοριστικό συντελεστή της δηµόσιας υγείας.  

Σήµερα, που το εµπόριο είναι πολύ αυξηµένο, είναι απαραίτητη για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προϊόντων διατροφής η εφαρµογή κοινών κανόνων ως προς τις προδιαγραφές υγιεινής των τροφίµων. 

Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζονται από διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου και η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, περιλαµβάνονται στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 

είναι αποδεκτοί από όλες σχεδόν τις χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ευρύ νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή των τροφίµων, που όλα τα 

κράτη-µέλη πρέπει να τηρούν, ώστε οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να προστατεύονται οµοιόµορφα και τα 

προϊόντα να κυκλοφορούν χωρίς πρόβληµα στην ευρωπαϊκή αγορά. Όλες οι αναπτυγµένες χώρες 

διαθέτουν επίσης δηµόσιες αρχές ελέγχου της τροφικής αλυσίδας, που αποτελούνται από ειδικούς 

επιστήµονες, όπως οι κτηνίατροι, οι γεωπόνοι, οι χηµικοί, οι τεχνολόγοι τροφίµων κ.ά. Οι έλεγχοι, που 

εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, έχουν σκοπό να διαπιστώσουν αν οι 

παραγωγοί, η βιοµηχανία τροφίµων, οι έµποροι και οι κάθε είδους επιχειρήσεις, που παράγουν ή 

συντηρούν ή συσκευάζουν ή διαθέτουν τρόφιµα, τηρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την 

ασφάλεια, την υγιεινή και την καταλληλότητα τους. Τρόφιµα που περιέχουν τοξικές ουσίες ή 

κατάλοιπα φυτοφαρµάκων ή µικρόβια σε µεγαλύτερες ποσότητες από τα επιτρεπτά όρια της 

νοµοθεσίας κρίνονται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και θα πρέπει να αποσύρονται από την 

κυκλοφορία. 

Σηµαντικό, επίσης, ρόλο παίζει ο τρόπος που επισηµαίνονται τα τρόφιµα, δηλαδή οι ενδείξεις της 

συσκευασίας, που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή σχετικά µε την ηµεροµηνία λήξης, τον τρόπο 

συντήρησης, τα συστατικά του περιεχοµένου κτλ. 

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Με ποιους τρόπους προστατεύεται η υγεία των καταναλωτών; (µονάδες 2) 

 

2. Να γραφούν οι φράσεις στον άλλο αριθµό: (µονάδες 2) 

• Ο ελαιώνας του πατέρα: 



 

 

• Ο θόρυβος του οδοστρωτήρα: 

• Τους νοµοταγείς πολίτες: 

• Ο µακρύς δρόµος: 

 

3. Να βρεθούν οι ονοµατικές και οι ρηµατικές φράσεις. (µονάδα 1). Να βρεθεί και ο συντακτικός 

ρόλος των ονοµατικών φράσεων. (µονάδα 1) 

• Τα παιδιά συνήθως δεν τρώνε πρωινό 

• Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων µαθητών καπνίζει σε ηµερήσια βάση. 

 

4. Να αναγνωριστούν τα υπογραµµισµένα ρήµατα του κειµένου ως προς: το χρόνο, τη χρονική 

βαθµίδα, το ποιόν ενεργείας και τη συζυγία (µονάδες 2) 

 

5. Να σχηµατιστούν παράγωγα ουσιαστικά (µονάδες 2) 

• Ιατρός (τόπος): 

• Σχεδιάζω (επάγγελµα): 

• Βράζω (όργανο): 

• ∆ιαβάζω (ενέργεια, αποτέλεσµα ενέργειας): 

 

6. Σ’ ένα κείµενο 2 παραγράφων, να περιγράψετε το οικογενειακό κυριακάτικο τραπέζι.   

(µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 

 


