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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
 
 

Λύσεις 
 
 
Όταν ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας, ο σκύλος έρχεται 
κοντά σας. 

+ 
(παράδειγμα) 

Όταν επιστρέφεται στο σπίτι, ο σκύλος σας ξεκουράζεται.  
Η συχνή επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι αναγκαία. + 
Ο κτηνίατρος δίνει συμβουλές μόνο για τις αρρώστιες του 
σκύλου. 

 

Αγοράστε την κατάλληλη τροφή για το σκύλο σας. + 
Ο ι μικροί σκύλοι πρέπει να τρωνε  τέσσερα γεύματα. + 
Πλένετε το σκύλο σας τρεις φορές την εβδομάδα. + 
Χρησιμοποιήστε το σαπούνι σας για να πλένετε το σκύλο.  
Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε  τα δόντια του σκύλου σας. + 
Καθαρίζετε κάθε μέρα τα αυτιά του σκύλου σας.  
Όταν ο σκύλος είναι μικρός χρειάζεται βόλτα κάθε μία ώρα + 
Ο σκύλος μπορεί να ταξιδεύει μαζί σας. + 
Προσέξτε, ο σκύλος μπορεί να λερώσει το αυτοκίνητό σας.  
Βάλτε το σπιτάκι του σκύλου στο μπαλκόνι σας. + 
Βάλτε το φαγητό του σκύλου σε μία γωνία.  
Ο σκύλος είναι απαραίτητο να φοράει μία ταυτότητα. + 
Προσέξτε μη χάσετε την ταυτότητα του σκύλου.  
Ο σκύλος μπορεί να παίζει με πλαστικά κόκαλα. + 
Τα σκυλιά τρελαίνονται να τρώνε μικρές μπάλες και 
πλαστικά κόκαλα 

 

Ο περίπατος δεν κάνει καλό μόνο στο σκύλο σας. + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Αριθμός λέξεων:  29 
Αριθμός λέξεων: 311 
Αριθμός συλλαβών: 635 
Λέξεις ανά πρόταση: 10.72 
Συλλαβές ανά λέξη : 2.04 
Δείκτης αναγνωσιμότητας Flesch:75.48 αρκετά  εύκολο, Α-Β Γυμνασίου 
Δείκτης αναγνωσιμότητας SMOG:  9,63 επίπεδο Β’ Γυμνασίου 
Δείκτης αναγνωσιμότητας FOG:  19,33 εύκολο 
 
 
Τι εξετάζεται 
Το κείμενο είναι ένα άρθρο με συμβουλές και οδηγίες για τη φροντίδα των 
σκύλων. Το ύφος του κειμένου είναι τυπικό. Για να μπορέσει ο υποψήφιος να 
σημειώσει τις προτάσεις που συμφωνούν με το κείμενο, πρέπει να είναι σε 
θέση να αντλεί πληροφορίες αναφορικά με τις συνήθειες, τη διατροφή και τη 
φροντίδα των σκυλιών και άλλα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν από κείμενα 
τέτοιου τύπου, να γνωρίζει πώς να δέχεται οδηγίες και πως να εκφράζει τη 
δυνατότητα να κάνει κάτι. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τη χρήση λέξεων 
σχετικών με το θέμα του κειμένου, τη χρήση βουλητικών/τελικών προτάσεων 
καθώς και τη χρήση της προστακτικής. 
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