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  1.  Συμπληρώνω με τις λέξεις και τις φράσεις από το πλαίσιο στον σωστό τύπο, 

όπως στο παράδειγμα:

εξυπηρέτηση, κάρτα αλλαγής, πιστωτική κάρτα, προσιτός -ή -ό, προσφορά, έξοδα, μετρητά, 
καταναλωτικός -ή -ό, δόσεις, καταναλώνω, ξοδεύω

_______________________, άρα υπάρχουμε! 

Ψιτ! Εκείνο το σούπερ κινητό στη βιτρίνα σε «φωνάζει»! 

Μπορείς να πεις «όχι»; Έλα τώρα, είναι περίοδος

_______________________(1), μην το σκέφτεσαι! Ρίχνεις

μια ματιά... «εκπτώσεις 50%» γράφει παντού με μεγάλα

γράμματα! Οι τιμές είναι πολύ _______________________

(2), αλλά δεν έχεις αρκετά _______________________(3) 

στο πορτοφόλι σου. Κανένα πρόβλημα! Πληρώνεις με _______________________(4), όχι

όλο το ποσό μαζί. Τι ευτυχία! ∆ε σε πειράζει ούτε η κακή _______________________(5) του

καταστήματος ούτε τα _______________________(6) του σπιτιού που πρέπει να πληρώσεις

μέχρι το τέλος του μήνα. Το κινητό έγινε δικό σου! 

Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, γκάτζετς τελευταίας τεχνολογίας έρχονται πρώτα στη λίστα

των shopaholic, που «πρέπει οπωσδήποτε» να τα αγοράσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι

___________________________(7) χρήματα συνήθως για πράγματα που δεν τους είναι

απαραίτητα ή –ακόμα καλύτερα– για πράγματα που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτή η

_______________________(8) μανία γίνεται μεγαλύτερη στις γιορτές. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Φταίει το ίντερνετ, φταίει η τηλεόραση, φταίει... η μοναξιά;

∆είξε μου την ____________________ ___________________(9) σου, να σου πω ποιος είσαι. 

Ναι, καλά διαβάσατε! Όχι τον φίλο σου, την κάρτα σου θέλω να δω, τι αυτοκίνητο έχεις, σε πόσο

μεγάλο σπίτι μένεις, πόσο μεγάλους λογαριασμούς έχεις στις τράπεζες, κ.ά. ∆ε σου αρέσουν; 

Μην ανησυχείς! Γι’ αυτό υπάρχει και η ____________________ ___________________(10). 

Επιστροφές δεν μπορούν να γίνουν, συγγνώμη! 

Αλήθεια, εσύ καταναλώνεις... για να υπάρχεις ή υπάρχεις... για να καταναλώνεις;

ΜΑΘΗΜΑ 4

Καταναλώνουμε
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  2. Αντιστοιχίζω, όπως στο παράδειγμα:

1. καταναλώνω ____ α. η χαμηλή τιμή πώλησης

2. εξυπηρετικός -ή (υπάλληλος) ___ β. τα χρήματα (στο χέρι)

3. το κόστος ___ γ. ο αγοραστής

4. η προσφορά __ δ. τρώω, πίνω, χρησιμοποιώ κάτι

5. τα μετρητά ___ ε. φτηνός -ή -ό

6. ξοδεύω ___ στ. έτοιμος/-η να προσφέρει τη βοήθειά του/της

7. το κατάστημα ___ ζ. τα έξοδα

8. κάνω έρευνα αγοράς ___ η. το κοστούμι

9. προσιτός -ή -ό (για τιμές) ___ θ. η τιμή, η αξία

10. ο καταναλωτής ____ ι. ο πωλητής

ια. ψάχνω και συγκρίνω τιμές

ιβ. σπαταλάω, χαλάω

ιγ. το μαγαζί

  3. Βάζω τις λέξεις από το πλαίσιο στη σωστή ομάδα, όπως στο παράδειγμα: 

τραπέζι κήπου, μαξιλάρια, υπολογιστής, κλιματιστικό, κατσαρόλες, μπότες, ψυγείο, 
εσώρουχα, φούρνος μικροκυμάτων, παλτό, ομπρέλα παραλίας, στολή Μπάτμαν, 

τραπεζομάντιλο, κινητό, σκηνή κάμπινγκ, κουρτίνες μπάνιου 

είδη ένδυσης 
& υπόδησης

είδη οικιακής 
χρήσης

ηλεκτρικές 
συσκευές

ηλεκτρονικά 
είδη

εποχιακά είδη

κουρτίνες 
μπάνιου 
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  4.  Αντιστοιχίζω και στη συνέχεια χρησιμοποιώ τις φράσεις σε δικές μου 
προτάσεις, όπως στο παράδειγμα: 

1. αναποφάσιστος ___ α. μουσική

2. περίεργες ___ β. τιμές

3. ποικιλία ___ γ. τα μαγαζιά

4. χαλασμένο ___ δ. φρούτα

5. οικονομικές ___ ε. πελάτης

6. ποιοτική ___ στ. τυριών

7. σηκώνω ___ ζ. ρολόι

8. καταναλώνω ___ η. τσάντα

9. ποσότητα ___ θ. πελάτισσες

10. ελαττωματική ___ ι. φαγητού 

Πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, όταν βλέπουν 
τηλεόραση. 

  5.  Συμπληρώνω τον διάλογο με τις φράσεις από το πλαίσιο και κάνω τις 
απαραίτητες αλλαγές:

 έλα βρε, μην το ξαναπείς  μου άνοιξες τα μάτια

 δουλεύω σαν τρελός/-ή χάνω το δίκιο μου πλάκα μου κάνεις

Αλέκος:  – Έλα, Άννα, τι γίνεται; Θα τα πούμε το σαββατοκύριακο;

Άννα:  – Ξέχασέ το, Αλέκο μου! ___________________________________________ (1)! 

Αλέκος:  – Πάλι; Μα, και το προηγούμενο σαββατοκύριακο το ίδιο μου είπες! _______________

___________________________(2); 

Άννα:  – Όχι, βέβαια! Ήρθε νέος διευθυντής στην εταιρεία και έχουμε πολλά προβλήματα.

Αλέκος:  – ∆ηλαδή;

Άννα:  – ∆ιαφωνούμε σε πολλά πράγματα και με ξέρεις, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα

μου κλειστό! Έχουμε κάθε μέρα καβγάδες.

Αλέκος:  – Αχ, βρε Άννα, ηρέμησε λίγο! Πόσες φορές θα σου το πω; Όταν φωνάζεις, ________

________________________________(3)!
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Άννα:  – Τι να κάνω, βρε Αλέκο; Και μέσα σε όλα, χάλασε και ο υπολογιστής μου! Κατέβασα

κάποιες καινούργιες εφαρμογές για τη δουλειά και τώρα κολλάνε όλα!

Αλέκος:  – Κάνε μια επανεκκίνηση, ένα restart τώρα που μιλάμε.

Άννα:  – Περίμενε… 

(μετά από λίγο…)

Άννα: – Καλά, είσαι καταπληκτικός! ________________________________(4)! Χίλια ευχαριστώ!

Αλέκος:  – ___________________________________________(5)!

  6.  Συμπληρώνω με τα ρήματα στην Προστακτική (β’ πληθ.) και επιλέγω από 
το πλαίσιο το είδος κειμένου, όπως στο παράδειγμα:

συμβουλές ομορφιάς, ιατρικές συμβουλές, τηλεφωνικό μήνυμα
οδηγίες χρήσης συσκευής, οδηγίες σε τρόφιμα, συνταγή, οδηγίες κατεύθυνσης,

συμβουλές καριέρας, διαφήμιση, οδηγίες εγγραφής

1. ___________ τη σοκολάτα σε χαμηλή φωτιά και ______________ καλά. (λιώνω, ανακατεύω)

συνταγή

2. – Συγγνώμη, μήπως ξέρετε πώς μπορώ να πάω στο Πανεπιστήμιο;

– Ναι, βέβαια! ___________________ ευθεία και στον δεύτερο δρόμο ___________________

δεξιά. ___________________ ευθεία και στο δεύτερο φανάρι ___________________

αριστερά. Θα το δείτε μπροστά σας! (προχωράω, στρίβω, συνεχίζω, κάνω)

3. _______________________ το δοχείο με νερό και ______________________ το καπάκι. 

___________________ ένα φλιτζάνι εσπρέσο στον δίσκο, ___________________ το ΟΝ και 

___________________. Έτοιμο σε λίγα λεπτά! Στην υγειά σας! (γεμίζω, κλείνω, τοποθετώ, 

πατάω, περιμένω)

4. Θέλετε λαμπερά μαλλιά εδώ και τώρα; _________________________ κρύο νερό. Μετά, 

___________________ τα μαλλιά σας καλά και ___________________ κρέμα! ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Λιώστε ανακατέψτε
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Στο επόμενο λούσιμο ______________________ τα μαλλιά σας βρεγμένα! (χρησιμοποιώ, 

σκουπίζω, βάζω, δε χτενίζω)

5. Απλά βήματα και η επιτυχία είναι στο τσεπάκι σας! ___________________ μία επαγγελματική 

εμφάνιση και ___________________ τα χρώματα. Για παράδειγμα, ___________________

πολύ χρωματιστά ρούχα, ___________________ πιο σκουρόχρωμα. ___________________

μαζί σας μόνο ό,τι χρειάζεστε και ___________________ ψέματα κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. (επιλέγω, προσέχω, δε φοράω, προτιμάω, παίρνω, δε λέω)  

6. ___________________ το στο ψυγείο σε χαμηλή θερμοκρασία. ___________________ καλά 

και ___________________ το κρύο. ___________________ μέχρι 31/12/2022. (διατηρώ, 

πλένω, τρώω, καταναλώνω)

7. Αυτή τη στιγμή απουσιάζουμε, __________________ μετά τις 17:00 ή __________________

το μήνυμά σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. (καλώ, αφήνω) 

8. Πέσατε μέσα στο σπίτι; ______________________ αργά στο πλάι, _____________________

ένα σταθερό έπιπλο, όπως καρέκλα ή καναπέ, και ______________________ σιγά σιγά. 

___________________ στην καρέκλα και _____________________ ήρεμοι για λίγα λεπτά. 

(γυρίζω, πλησιάζω, ανεβαίνω, κάθομαι, μένω)  

9. ____________________ στην ιστοσελίδα μας και _______________________ την αίτηση. 

___________________ τα προσωπικά σας στοιχεία και ___________________ μας το αρχείο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε. ___________________ από τη σελίδα χωρίς να 

γράψετε το τηλέφωνό σας. (μπαίνω, κατεβάζω, συμπληρώνω, στέλνω, δε φεύγω) 

10. Τι περιμένετε; ___________________ την ευκαιρία! ___________________ το πρόγραμμα 

που θέλετε, ___________________ καινούργιες εφαρμογές και ___________________

την εμπειρία! Αυτή είναι «έξυπνη», εσείς; ___________________ την, λοιπόν, και κάντε τις 

μέρες στο σπίτι πιο εύκολες! (δε χάνω, βλέπω, ανακαλύπτω, ζω, παραγγέλνω) 
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  7. Συνεχίζω, όπως στο παράδειγμα:

1. Μπορείς να 
διαβάσεις τις 
οδηγίες;

Διάβασε τις οδηγίες.

Μη διαβάσεις τις οδηγίες, ξέρω πώς λειτουργεί
η καφετιέρα.

2. Βγάζεις τα σκουπίδια 
έξω, σε παρακαλώ;

___________________ τα σκουπίδια έξω, σε παρακαλώ!

___________________ τα σκουπίδια έξω, είναι γεμάτος ο κάδος.

3. ∆εν έρχεσαι το 
βραδάκι από το 
σπίτι;

___________________ το βραδάκι από το σπίτι.

___________________ το βράδυ από το σπίτι. Έχω δουλειά!

4. Μπορείτε να 
κατεβείτε όλοι από 
το λεωφορείο; 
Έχουμε πρόβλημα!

___________________  όλοι από το λεωφορείο. Έχουμε 
πρόβλημα!

___________________  από το λεωφορείο. ∆εν υπάρχει 
πρόβλημα!

5. Φέρνεις το νεράκι; 
Το ξέχασα!

___________________ το νεράκι. Το ξέχασα! 

___________________ νεράκι. ∆εν διψάω!

6. ∆εν πίνεις κανένα 
κρασάκι;

___________________ κανένα κρασάκι!

___________________ καθόλου κρασάκι, παίρνεις αντιβίωση.

7. Θα ήθελα να φύγετε 
τώρα, παρακαλώ!

___________________ τώρα, παρακαλώ!

___________________ ακόμα, σας παρακαλώ!

8. Κάθεστε; Έχω 
άσχημα νέα.

___________________! Έχω άσχημα νέα.

___________________! ∆εν έχω νέα. Πρέπει να φύγω!

9. Μπορείτε να πάτε 
για ψώνια στις 
εκπτώσεις. Είναι 
ευκαιρία!

___________________ για ψώνια στις εκπτώσεις. Είναι ευκαιρία!

___________________  για ψώνια στις εκπτώσεις. ∆ε θα βρείτε 
αυτό που θέλετε.

10. Θα βγεις καμιά 
βόλτα; Έχει ωραία 
μέρα σήμερα!

___________________ καμιά βόλτα. Έχει ωραία μέρα σήμερα!

___________________ βόλτα. Είναι χάλια ο καιρός σήμερα!

Γ
Ρ
Α
Μ
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η


