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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Το κείμενο αναφέρεται στα συναισθήματα του μαθητή όταν πρωτοπήγε στο Γυμνάσιο. Αρχικά, 

αισθανόταν μεγάλη χαρά αφού είχε την ευκαιρία να κάνει μία καινούρια αρχή και να συναναστραφεί 

με μεγαλύτερα παιδιά. Είχε ακόμα αγωνία, λαχτάρα για την Α΄ Γυμνασίου, ενθουσιασμό και 

ανυπομονησία να γνωρίσει τους καθηγητές του και να ξαναδεί τους συμμαθητές του. Γρήγορα, 

όμως, η απογοήτευση τον κυρίευσε, αφού οι συμμαθητές του είχαν αλλάξει και οι  καθηγητές του, 

αν και τους θαύμαζε, ήταν αυστηροί με απόλυτους κανόνες. Επίσης, ένιωθε άγχος, και φόβο για τις 

απαιτήσεις που είχε η καινούρια τάξη. Τα μαθήματα ήταν δύσκολα και  απαιτητικά  γι’ αυτό και στο 

τέλος της χρονιάς η κούραση του ήταν μεγάλη. Ολοκληρώνοντας την τάξη, όμως,  φαίνεται πως 

είναι δυνατός και περήφανος που τα κατάφερε, αν και μέσα στη χρονιά οι δυσκολίες του ήταν αρκετές. 

 

 

2. α) Αποφαντική 

    β) Προστακτική 

    γ) Επιφωνηματική 

    δ) Ερωτηματική 

    ε) Αποφαντική 

 

 

3. α) Σύνθετη 

    β) Επαυξημένη 

    γ) Ελλειπτική  

    δ) Απλή 

 

 

4. Θεματική Πρόταση: «Στην τάξη μου … κορίτσια». 

    Λεπτομέρειες: «Στο μάθημα της γυμναστικής … και μυγιάγγιχτα». 

    Κατακλείδα: «Οι διαφωνίες αυτές … σε καβγάδες». 
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Συνδετικές λέξεις: για παράδειγμα, ενώ, επίσης, αντίθετα, τέλος 

 

5. ένιωθα = αισθανόμουν 

    οπωσδήποτε = σίγουρα 

6. 

1. τον πομπό -› Κατερίνα - Γιώργος 

2. τον δέκτη -› Μαρία 

3. τον κώδικα επικοινωνίας -› Γραπτός λόγος 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Πρόλογος:  

Εισαγωγή, γενικότερη αναφορά στο γυμνάσιο ή στα διαφορετικά μαθήματα που έχετε συναντήσει. 

 

Κυρίως Θέμα:  Ανάλυση του θέματος 

 

§1: ποιο μάθημα είναι, είναι θεωρητικό ή πρακτικό, σε τι αναφέρεται, πώς γίνεται η διδασκαλία του; 

§2: γιατί σας αρέσει περισσότερο από τα άλλα; Τι πιστεύετε ότι σας προσφέρει τώρα ή θα σας προσφέρει 

μελλοντικά; Τι ιδιαίτερο έχει; Μήπως σας δίνει κάποια ιδέα για μελλοντικό επάγγελμα; 

 

Επίλογος:  

Συμπέρασμα – ανακεφαλαίωση. 


