MOSTRA GREC SUPERIOR – ÚS DE LA LLENGUA
ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ

Διαβάςτε το κείμενο και φςτερα να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τθ ςωςτι επιλογι.

Σα Ι.Χ. του θερμοκηπίου
Πριν από ακριβϊσ χρόνια το _________1_______ αναγνωριςμζνο οικολογικό
Ινςτιτοφτο
Worldwatch _______2______ ζνα μικρό βιβλίο, γραμμζνο από τθ Μάρςια Λόου, με τίτλο
«Ποδιλατο, όχθμα για ζνα μικρό πλανιτθ». Αν και θ απειλι τθσ κλιματολογικισ αλλαγισ δεν
_________3________ επιςτθμονικά με ολοκλθρωμζνο τρόπο, οι αναλυττζσ του Ινςτιτοφτου
_______4______ τισ εξαιρετικά αρνθτικζσ παγκόςμιεσ αναπτυξιακζσ τάςεισ των επόμενων
χρόνων και τθν ______5______ που κα υφίςτατο ο πλανιτθσ από τθ ραγδαία τθσ
αυτοκίνθςθσ. Η ανθςυχία ιταν εφλογθ, κακϊσ οι μελζτεσ του Ινςτιτοφτου ________6_______
ςτθ μακράν πιο ρυπαγόνα χϊρα τθσ Γθσ, τθν Κίνα, με τθ μεγαλφτερθ _______7_______ ςτθν
κατά κεφαλιν εκπομπι αερίων κερμοκθπίου, με το ςτόλο των οχθμάτων κάκε είδουσ –μθ
_______8_______ των δικφκλων- να _______9______ ςιμερα τα 250 εκατομμφρια. Μζγεκοσ
που, ςε μία χϊρα ______10______ πλθκυςμό 300 εκατομμφρια ςθμαίνει ότι μόνο τα νιπια,
τα παιδιά και οι κατάκοιτοι υπζργθροι δεν διακζτουν και δεν οδθγοφν Ι.Χ. Η ______11______
αφξθςθ του παγκόςμιου ςτόλου των τετράτροχων οχθμάτων από τότε
-ςιμερα
_______12______ ςε περιςςότερα από 700 εκατομμφρια οχιματα- ξεπζραςε
______13______ τισ ανθςυχίεσ του Worldwatch. _______14______ ότι κάκε χρόνο
παράγονται περί τα 67 εκατομμφρια οχιματα ςε παγκόςμια κλίμακα. Είναι
______15Α______ ςαφισ θ ανάγκθ υιοκζτθςθσ νζων πολιτικϊν, ςε διεκνι κλίμακα, που
______16_______ τθ χριςθ του ποδθλάτου, κυρίωσ ςτο πλαίςιο των αςτικϊν μετακινιςεων,
και ______16______ τθν κατοχι και χριςθ Ι.Χ., _______17______ τθ δραςτικι μείωςθ τθσ
χριςθσ των γαιανκράκων. Η απάντθςθ ςτθ φενάκθ των μετακινιςεων με Ι.Χ. υπάρχει και τθν
προςφζρει το ποδιλατο. Γι’αυτό,
______18______ ηθτιςουμε όλοι αςφαλείσ
ποδθλατόδρομουσ παντοφ, … _______15Β_______ !!
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1.
α. διεκνϊσ

β. διεκνζσ

γ. διεκνισ

δ. διεκνοφσ

2.
α. μετζδωςε

β. εξζδωςε

γ. παρζδωςε

δ. απζδωςε

3.
α. ζχει ακόμα αποτυπωκεί
γ. είχε πλζον αποτυπωκεί
4.
α. οραμάτιςαν β. πρόβλεψαν
5.
α. φόρτωςθ

β. είχει ακόμα αποτυπωκεί
δ. Ζχει ιδθ αποτυπωκεί

γ. διζβλεψαν

β. φόρτωμα

δ. απζβλεψαν

γ. βάροσ

δ. επιβάρυνςθ

6.
α. αςκοφν
γ. εκτελοφν
7.
α. ςφμβαςθ

β. πραγματοποιοφν
δ. δραςτθροπιοφνται

β. ςυμβουλι

γ. ςυμβολι

δ. ςυμμετοχι

8.
α. ςυμπεριλαμβανομζνο
γ. ςυμπεριλαμβάνονται

β. ςυμπεριλαμβανομζνων
δ. ςυμπεριλαμβανομζνα

9.
α. ξεπεράςει

β. ξεπζραςε

γ. ξεπερνοφςε

δ. ξεπερνάει

10.
α. από

β. ςε

γ. για

δ. με

11.
α. αςφλλθπτθ διαςτάςεων
γ. αςφλλθπτθ διάςταςθ

β. αςφλλθπτων διαςτάςεων
δ. αςφλλθπτεσ διαςτάςεισ

α. υπολογίηεταιβ. μετριζται

γ. λογαριάηει

12.
δ. αναμετριζται

13.
α. πιο πολφ

β. περιςςότερο γ. κατά πολφ

δ. όλο και πιο πολφ

14.
α. Αρκεί να ςθμειϊνεται
γ. Αρκείται να ςθμειωκεί

β. Αρκεί να ςθμειωκεί
δ. Αρκείται να ςθμειϊνεται

15Α.
α. πλζον

β. εδϊ και τϊρα

γ. ιδθ

δ. κιόλασ

15Β.
α. πλζον

β. εδϊ και τϊρα

γ. ιδθ

δ. κιόλασ

16.
α. κα ενκαρρυνκοφν ... κα αποκαρρυνκοφν
β. κα ενκαρρφνουν ... κα αποκαρρφνουν
γ. κα αποκαρρυνκοφν ... κα ενκαρρυνκοφν
δ. κα αποκαρρφνουν ... κα ενκαρρφνουν
17.
α. με αποτζλεςμα

β. με βάςθ

γ. με αφορμι

δ. με ςτόχο

18.
α. κα

β. ασ

γ. ςαν

δ. να

ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ

1. Ο πρϊτοσ αςτρονόμοσ που παρατιρθςε _____________ τθσ Αφροδίτθσ από τον Ήλιο
ιταν ο βρετανόσ Τηερεμάια Χόροκσ, το 1639.
α. παρζλαςθ

2.

γ. επιβλζπει

δ. αποβλζπει

β. ςυντθρικθκαν

γ. κατζγραφαν δ.

διατθρικθκαν

β, μεταφορά

γ. μετάκεςθ

δ. μεταβολι

Είναι αγφριςτο κεφάλι. Δεν ____________ εφκολα ότι ζχει άδικο.
α. αποδζχεται

6.

β. προβλζπει

Στθ ςθμερινι Ευρϊπθ επιτρζπεται θ ελεφκερθ _____________ των κατοίκων των
κρατϊν-μελϊν για λόγουσ εργαςίασ.
α. μετακίνθςθ

5.

δ. περιφορά

Το περςινό καλοκαίρι οι κερμοκραςίεσ ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ______________
8 βακμοφσ Κελςίου πάνω από το μζςο όρο για διάςτθμα άνω των τριϊν εβδομάδων.
α. παρζμενε

4.

γ. διζλευςθ

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, που παρουςιάςτθκε το 1997, ____________ ότι μζχρι το
2012 θ εκπομπι του διοξειδίου του άνκρακα και τον 5 ακόμα αερίων του
κερμοκθπίου πρζπει να μειωκεί κατά 5,5 %, ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 1990.
α. διαβλζπει

3.

β. διζξοδοσ

β. παραδζχεται

Όλο και πιο πολφ ςυχνάηουν τα τοξικά
εγκαταςτάςεισ ςτουσ ποταμοφσ μασ.

γ. υποδζχεται

δ. καταδζχεται

______________ από βιομθχανικζσ

α. απόβλθτα

7.

β. κατεχόμενα

γ. ηθτοφμενα

δ. διερχόμενα

β. διζκρινε

γ. ενζκρινε

δ. επζκρινε

Με τα χριματα που κζρδιςε ςτο Λαχείο, ο Αντϊνθσ κατάφερε να ________________
όλα τα χρζθ του.
α. αναβλθκεί

10.

δ. αποφάγια

Αφοφ δεν διζκεςε μεγάλθ περιουςία, θ οικογζνεια δεν _____________ τον Κϊςτα για
γαμπρό τθσ Σοφίασ και ζτςι εκείνθ ζμεινε ςτο ράφι.
α. κατζκρινε

9.

γ. απολαβζσ

Χκεσ ςθμειϊκθκε και άλλθ ανταλλαγι πυροβολιςμϊν ςτα από το Ιςράθλ
________________ παλαιςτινιακά εδάφθ.
α. περιεχόμενα

8.

β. αποτυπϊματα

β. υπογράψει

γ. καταβάλει

δ. διαγράψει

Χκεσ το βράδυ ______________ από τθν τοπικι αςτυνομία ο επι κεφαλισ τθσ
τρομοκρατικισ ςπείρασ που κεωρείται υπεφκυνθ για τισ τελευταίεσ τρομοκρατικζσ
επικζςεισ.
α. ςυλλιφκθκε

β. προςλιφκθκε

γ. αναλιφκθκε δ. περιλιφκθκε

