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Ενότητα 10 - Επανάληψη

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: κ. Ν. ∆ασκαλάκη,
∆ιευθυντή του Εκδοτικού Οίκου «Γράµµατα»
Αξιότιµε κύριε ∆ασκαλάκη,
σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στην 25η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου, που θα
οργανωθεί από τις 20 µέχρι τις 27 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο «Άποψη».
Κάθε ενδιαφερόµενος εκδοτικός οίκος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις
εκδόσεις του και να διαφηµίσει τις επιτυχίες του στους χιλιάδες επισκέπτες της
Έκθεσης, καθώς και στους δηµοσιογράφους και τους αντιπροσώπους άλλων
εκδόσεων από την Ελλάδα και από περισσότερα από δεκαπέντε ευρωπαϊκά κράτη. Το
Κέντρο εξασφαλίζει αίθουσες για συναντήσεις των συγγραφέων σας µε το κοινό, για
παρουσιάσεις των µεγαλύτερων επιτυχιών και των καινούργιων κυκλοφοριών. Θα
βραβευτούν η καλύτερη µετάφραση ελληνικού βιβλίου και η καλύτερη µετάφραση
από ξένη γλώσσα στα Ελληνικά. Το κύρος και η σηµασία της Έκθεσης
επιβεβαιώνονται από τη στατιστική -για τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθµός των
εκδόσεων, που συµµετείχαν, αυξήθηκε δύο φορές.
Για τακτικούς συµµέτοχους, µεταξύ αυτών και ο Εκδοτικός Οίκος «Γράµµατα»
κάνουµε προσφορές στη τιµή των αιθουσών. Επισυνάπτω τον κατάλογο µε τις τιµές.
Με εκτίµηση,
Χ. Παπαδόπουλος,
∆ιευθυντής του Κέντρου Εκθέσεων

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Αξιότιµος-η-ο: επίσηµη προσφώνηση συνήθως σε επιστολή.
Π.χ. Αξιότιµε κύριε Παύλου…

•

Προσκαλώ: ζητώ από κάποιον να έρθει, να παρευρεθεί, να συµµετάσχει σε µια
κοινωνική εκδήλωση.
Π.χ. Προσκάλεσαν στο συµπόσιο αντιπροσώπους όλων των εταιρειών.

•

Έκθεση, -εις: τοποθέτηση πράγµατος σε ορισµένο µέρος, για να είναι ορατό
από πολλούς άλλους.
Π.χ. Η ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση οργανώνεται κάθε χρόνο.
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•

Ενδιαφερόµενος-η-ο: αυτός που εκφράζει ενδιαφέρον για κάτι.
Π.χ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το γραφείο µας
τηλεφωνικά ή µε e-mail.

•

Εκδοτικός-ή-ό: που έχει ως αντικείµενό του την έκδοση συγγραµµάτων,
βιβλίων κλπ.
Π.χ. Τα εκδοτικά έξοδα είναι πολύ µεγάλα και δεν µας συµφέρει να εκδώσουµε
αυτό το περιοδικό.

•

Οίκος, -οι: οικονοµική επιχείρηση.
Π.χ. Βρήκε δουλειά σ’ έναν οίκο µόδας.

•

Επιτυχία, -ες: το να καταλήγει µια ανθρώπινη ενέργεια στο επιθυµητό, στο
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Π.χ. Πάντα χαίρεται µε τις επιτυχίες των άλλων.

•

Κυκλοφορία, -ες: διακίνηση προϊόντων µέσω εµπορικών συναλλαγών.
Π.χ. Τους τελευταίους µήνες πέφτει συνέχεια η κυκλοφορία των εφηµερίδων.

•

Επιβεβαιώνοµαι: βεβαιώνω περισσότερο κάτι, το κάνω να θεωρείται εντελώς
αληθινό.
Π.χ. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν ακόµα µε επίσηµη ανακοίνωση.

•

Συµµέτοχος, -οι: αυτός που παίρνει µέρος, που έχει συµµετοχή σε κάτι.
Π.χ. Αυτήν την απόφαση την πήραν όλοι οι συµµέτοχοι.

•

Εκτίµηση, -εις: καλή, θετική γνώµη για πρόσωπο.
Π.χ. Έχει βαθιά εκτίµηση γι’ αυτόν.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
επισκέπτες, έκθεση, παρουσιάζω, συµµέτοχος, αντιπρόσωπος
Οι στατιστικές πληροφορίες µε τη βοήθεια των πινάκων, που .............................. η
εταιρεία µας, τράβηξαν την προσοχή όλων των .............................. της
..............................
καθώς
και
των
..............................
των
άλλων
.............................., που ενδιαφέρθηκαν από τις ιδέες µας.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

διεθνής
εκδοτικός
καινούργια
τακτικός
µεγαλύτερη

κυκλοφορία
συµµέτοχος
επιτυχία
οίκος
έκθεση
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να παρουσιάσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄ αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παρουσιάζω)
Π.χ. Πρέπει να παρουσιάσουµε έγκαιρα τα αποτελέσµατα της έρευνας, ώστε να
γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.
Αρχικοί χρόνοι: παρουσιάζω, παρουσίαζα, θα παρουσιάζω, θα παρουσιάσω,
παρουσίασα, έχω παρουσιάσει, είχα παρουσιάσει, θα έχω παρουσιάσει

•

Επισκέπτες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο επισκέπτης, -η)
Π.χ. Στο νησί πηγαίνουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.
Κλίση:
ο επισκέπτης
του επισκέπτη
τον επισκέπτη
επισκέπτη

•

Αντιπροσώπους: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο αντιπρόσωπος, -ου)
Π.χ. Οι αντιπρόσωποι των εταιρειών θα συναντηθούν στη Ρώµη τον επόµενο
µήνα.
Κλίση:
ο αντιπρόσωπος
του αντιπρόσωπου
τον αντιπρόσωπο
αντιπρόσωπε

•

οι επισκέπτες
των επισκεπτών
τους επισκέπτες
επισκέπτες

οι αντιπρόσωποι
των αντιπροσώπων
τους αντιπρόσωπους
αντιπρόσωποι

Εκδόσεων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής
(η έκδοση, -ης/-εως)
Π.χ. Τα κέρδη από τις εκδόσεις αυτού του µήνα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Κλίση:
η έκδοση
της έκδοσης

οι εκδόσεις
των εκδόσεων
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τις εκδόσεις
εκδόσεις

Εξασφαλίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εξασφαλίζω)
Π.χ. Η δουλειά µου εξασφαλίζει τα απαραίτητα για να ζήσω.
Αρχικοί χρόνοι: εξασφαλίζω, εξασφάλιζα, θα εξασφαλίζω, θα εξασφαλίσω,
εξασφάλισα, έχω εξασφαλίσει, είχα εξασφαλίσει, θα έχω εξασφαλίσει

•

Κοινό: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
κοινό, -ού)
Π.χ. Το κοινό χειροκρότησε ενθουσιασµένο όλους τους ηθοποιούς της
παράστασης.
Κλίση:
το κοινό
του κοινού
το κοινό
κοινό

•

Θα βραβευτούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βραβεύοµαι)
Π.χ. Στην αποψινή τελετή θα βραβευτούν οι νικητές του διαγωνισµού ποίησης.
Αρχικοί χρόνοι: βραβεύοµαι, βραβευόµουν, θα βραβεύοµαι, θα βραβευτώ,
βραβεύτηκα, έχω βραβευτεί, είχα βραβευτεί, θα έχω βραβευτεί

•

Κύρος: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
κύρος, -ους)
Π.χ. Έχει γνώµη µε κύρος, λόγω της εµπειρίας και της θέσης του στη δουλειά.
Κλίση:
το κύρος
του κύρους
το κύρος
κύρος
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κύριος ∆ασκαλάκης είναι ένας από τους συγγραφείς, οι οποίοι θα λάβουν µέρος
στην έκθεση.
2. Η ∆ιεθνής Έκθεση βιβλίου οργανώνεται για εικοστή φορά.
3. Τα βραβεία είναι για µεταφράσεις.
4. Ο εκδοτικός οίκος «Γράµµατα» είναι από τους τακτικούς συµµέτοχους στην
Έκθεση.
5. Η Έκθεση οργανώνεται ιδιαίτερα για καινούργιες κυκλοφορίες.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο Εκδοτικός Οίκος «Γράµµατα» συµµετέχει ………………… στην
βιβλίου.
α. σπάνια
β. τακτικά
γ. συχνά

Έκθεση του

2. Οι συγγραφείς θα συναντηθούν µε ………………… .
α. την κοινωνία
β. την κοινότητα
γ. το κοινό
3. Θα βραβευτεί η καλύτερη ………………… .
α. µετάφραση
β. µεταγραφή

γ. διερµηνεία

4. Οι εκδόσεις θα παρουσιάσουν τις ………………… κυκλοφορίες.
α. µεγαλύτερες
β. καινούριες
γ. δηµοφιλείς
5. Ο αριθµός των εκδόσεων που συµµετείχαν ………………… το κύρος της έκθεσης.
α. επισυνάπτει
β. επιβεβαιώνει
γ. επιβάλλει

191

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 10 - Επανάληψη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή πρόθεση:
για, στην, προς, χωρίς, κατά
1.
2.
3.
4.
5.

Θα συναντηθούµε …………………… τις 12.
Τώρα ταξιδεύει …………………… τη θάλασσα.
∆ούλευε δυο µήνες …………………… να ξεκουραστεί ούτε µια µέρα
Παρακαλώ, σηµειώστε …………………… ατζέντα µου το ραντεβού µε τον κύριο
Αναστασόπουλο.
Προσπαθούν να διαπραγµατευτούν …………………… την τιµή.

2. Σηµειώστε µε ένα √ τους αντιθετικούς συνδέσµους:
1.
2.
3.
4.
5.

και
αλλά
µολονότι
πως
όταν

6.αν και
7. ούτε
8. όµως
9. επειδή
10. παρά

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Καλύτερα να πάµε στην Κρήτη, .................. (καθώς, παρά, ώστε) να µείνουµε
στην πόλη.
2. Το διαµέρισµα είναι παλαιό .................. (αλλά, παρά, σαν) βρίσκεται σε πολύ
καλή περιοχή.
3. ∆εν τον βρήκα .................. (είτε, ουδέ, ούτε) στο σπίτι, ούτε κάπου αλλού.
4. Μου υποσχέθηκε να περάσει από το σπίτι .................. (και, όµως, άρα) δεν
πέρασε ποτέ.
5. Πήγε στην εξέταση .................. (αν και, ενώ, µόνο) ήταν αδιάβαστος.

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αντωνυµιών:
που, όσος, ό,τι
1.
2.
3.
4.
5.

Φέρτε µου τον κατάλογο ................ πήραµε χτες.
Θα περάσω ................... ώρα µπορώ.
Έστειλα κάρτες σε όλους ............... θυµήθηκα.
Ο κύριος ............... χαιρέτησες είναι καθηγητής µου.
............... και να σου πω, έχεις δίκιο!
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα τελευταία χρόνια συνεχώς κορυφώνεται ο
ανταγωνισµός
µεταξύ
των
εταιρειών,
που
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι
περισσότερες από αυτές κατάφεραν να επιβιώσουν από
τα πολλά προβλήµατα, που αντιµετώπισε ο κλάδος
της Τεχνολογίας, ιδιαίτερα µετά την πτώση των
µετοχών του κλάδου, και έκλεισαν δέκα χρόνια
λειτουργίας πρόσφατα.
Στόχος αυτών των µεγάλων εταιρειών και των
ανταγωνιστών τους είναι πλέον να καταφέρουν να
προσελκύσουν ακόµη περισσότερους χρήστες του
Ίντερνετ, οι οποίοι θα αναζητήσουν µέσω ∆ιαδικτύου
τα διαθέσιµα προϊόντα.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, σήµερα µέσω του ∆ιαδικτύου ψωνίζουν περισσότερα από
το 50% των αµερικανικών νοικοκυριών και αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό. Αυτό,
όµως, δε σηµαίνει ότι τα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρονικού εµπορίου αυξάνονται.
Οι περισσότερες από αυτές µείωσαν τα περιθώρια κέρδους, ώστε να τις
προτιµήσουν οι καταναλωτές. Οι εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν τους
αγοραστές, δίνοντας διαφηµίσεις σε µηχανές αναζήτησης, οι οποίες αποτελούν το
πιο διαδοµένο µέσο αναζήτησης πληροφοριών στο Ίντερνετ. Οι χρήστες, που
περιηγούνται στο ∆ιαδίκτυο, µπορούν πολύ εύκολα να ενηµερωθούν για τις
διαφηµίσεις αυτές, γιατί συνήθως χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆ραστηριοποιούµαι: παρακινώ κάποιον να δράσει και µάλιστα µε εντατικό
ρυθµό.
Π.χ. Οι οικολογικοί σύλλογοι έχουν δραστηριοποιηθεί για την προστασία του
περιβάλλοντος.

•

Αντιµετωπίζω: βρίσκοµαι σε µια δύσκολη κατάσταση και αγωνίζοµαι να την
ξεπεράσω.
Π.χ. Αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.

•

Μετοχή, -ές: τίτλος κινητής αξίας, που αντιπροσωπεύει ορισµένο τµήµα από το
κεφάλαιο µιας εταιρείας και αποδεικνύει τη συµµετοχή του κατόχου της σ’ αυτό.
Π.χ. Η περιουσία του αποτελείται από µετοχές και ακίνητα.

•

Στόχος, -οι: ο σκοπός που επιδιώκει κάποιος, το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Π.χ. Ο στόχος µας είναι η βελτίωση της ζωής τόσο στο κέντρο, όσο και στην
περιφέρεια.

•

Προσελκύω: συγκεντρώνω, αποσπώ, τραβώ το ενδιαφέρον, την προσοχή κλπ.
Π.χ. Ο οµιλητής κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

•

Χρήστης, -ες: αυτός που χρησιµοποιεί κάτι.
Π.χ. Οι χρήστες του Ίντερνετ αυξάνονται συνεχώς.
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•

Αναζητώ: ψάχνω επίµονα, ερευνώ προς όλες τις κατευθύνσεις για να βρω, για
να ανακαλύψω κάποιον ή κάτι.
Π.χ. Αναζητάει λύσεις στα προβλήµατά του.

•

Κέρδος, -η: το υλικό όφελος, που προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας ενέργειας, µιας
δραστηριότητας ή µιας συναλλαγής.
Π.χ. Φέτος η επιχείρηση έχει µικρά κέρδη.

•

Μειώνω: κάνω κάτι πιο µικρό ή πιο λίγο.
Π.χ. Προσπαθεί να µειώσει τις ζηµιές.

•

Περιθώριο, -α: χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να γίνει κάτι.
Π.χ. ∆εν έχουµε µεγάλο περιθώριο για να αυξήσουµε τα κέρδη µας.

•

Αναζήτηση, -εις: επίµονη προσπάθεια να βρεθεί κάποιος ή κάτι.
Π.χ. Είµαστε σε αναζήτηση καινούργιων αγορών.

•

Περιηγούµαι: ταξιδεύω σε ξένο τόπο για να γνωρίσω και να θαυµάσω όσα
ενδιαφέροντα και αξιοθαύµαστα έχει / ψάχνω πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο.
Π.χ. Του αρέσει να περιηγείται ώρες ολόκληρες στο ∆ιαδίκτυο.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
κλάδος, κέρδη, αντιµετωπίζω, καταναλωτές, µετοχές
1. Έγινε πλούσιος από την αγοραπωλησία των .................. διάφορων εταιρειών.
2. .................. της συγκοινωνίας αν και .................. µερικά προβλήµατα τα
τελευταία χρόνια, αύξησε τα .................. του.
3. Πρέπει να προστατέψουµε καλύτερα τα δικαιώµατα των .................. .

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

µειώνω
µηχανή
αντιµετωπίζω
προσελκύω
κλάδος

προβλήµατα
αγοραστές
τεχνολογίας
περιθώρια
αναζήτησης
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Κορυφώνεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (κορυφώνοµαι)
Π.χ. Το ενδιαφέρον για τις προσεχείς εξελίξεις έχει κορυφωθεί.
Αρχικοί χρόνοι: κορυφώνοµαι, κορυφωνόµουν, θα κορυφώνοµαι, θα κορυφωθώ,
κορυφώθηκα, έχω κορυφωθεί, είχα κορυφωθεί, θα έχω κορυφωθεί

•

Ανταγωνισµός: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο ανταγωνισµός, -ού)
Π.χ. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών αυξάνεται, για το ποια θα αναλάβει το
νέο έργο.
Κλίση:
ο ανταγωνισµός
του ανταγωνισµού
τον ανταγωνισµό
ανταγωνισµέ

•

Να επιβιώσουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (επιβιώνω)
Π.χ. Παρά τη µεγάλη οικονοµική κρίση, η εταιρεία µας κατάφερε να επιβιώσει.
Αρχικοί χρόνοι: επιβιώνω, επιβίωνα, θα επιβιώνω, θα επιβιώσω, επιβίωσα, έχω
επιβιώσει, είχα επιβιώσει, θα έχω επιβιώσει

•

Πρόσφατα: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. Χώρισαν πρόσφατα και δεν έχει γίνει ακόµη γνωστό σε όλους.

•

Νοικοκυριών: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
γενικής (το νοικοκυριό, -ού)
Π.χ. Το µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, λόγω
της ακρίβειας.
Κλίση:
το νοικοκυριό
του νοικοκυριού
το νοικοκυριό
νοικοκυριό

•

τα νοικοκυριά
των νοικοκυριών
τα νοικοκυριά
νοικοκυριά

Ενδεικτικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ενδεικτικός-ή-ό)
Π.χ. Τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν ενδεικτικά των τελικών.
Κλίση:
ενδεικτικός
ενδεικτικού
ενδεικτικό
ενδεικτικέ

ενδεικτική
ενδεικτικής
ενδεικτική
ενδεικτική

ενδεικτικό
ενδεικτικού
ενδεικτικό
ενδεικτικό

ενδεικτικοί

ενδεικτικές

ενδεικτικά
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ενδεικτικών
ενδεικτικούς
ενδεικτικοί
•

ενδεικτικών
ενδεικτικές
ενδεικτικές

ενδεικτικών
ενδεικτικά
ενδεικτικά

Αγοραστές: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο αγοραστής, -ή)
Π.χ. Για το συγκεκριµένο οικόπεδο βρέθηκαν αρκετοί αγοραστές.
Κλίση:
ο αγοραστής
του αγοραστή
τον αγοραστή
αγοραστή

•

Ενότητα 10 - Επανάληψη

οι αγοραστές
των αγοραστών
τους αγοραστές
αγοραστές

∆ιαδοµένο: µετοχή, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (διαδοµένος-η-ο)
Π.χ. Οι απόψεις του είναι πολύ διαδοµένες και όλοι γνωρίζουν τον τρόπο που
σκέφτεται.
Κλίση:
διαδοµένος
διαδοµένου
διαδοµένο
διαδοµένε

διαδοµένη
διαδοµένης
διαδοµένη
διαδοµένη

διαδοµένο
διαδοµένου
διαδοµένο
διαδοµένο

διαδοµένοι
διαδοµένων
διαδοµένους
διαδοµένοι

διαδοµένες
διαδοµένων
διαδοµένες
διαδοµένες

διαδοµένα
διαδοµένων
διαδοµένα
διαδοµένα
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται τα τελευταία 20 χρόνια.
2. Ο ανταγωνισµός µεταξύ εταιρειών αυξάνεται.
3. Οι µηχανές αναζήτησης είναι το πιο κατάλληλο µέσο για τη διαφήµιση του
ηλεκτρονικού εµπορίου.
4. Γύρω στο 40% των αµερικάνικων νοικοκυριών ψωνίζουν µέσω Ίντερνετ.
5. Για να προτιµηθούν οι εταιρείες από τους καταναλωτές, µείωσαν τα κέρδη.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς κορυφώνεται ……………………… στο ηλεκτρονικό
εµπόριο.
α. ο ανταγωνισµός
β. η δυσκολία
γ. η αγωνία
2. ……………………… των µεγάλων εταιρειών είναι να προσελκύσουν ακόµη
περισσότερους χρήστες του Ίντερνετ.
α. Το στοιχείο
β. Ο στόχος
γ. Ο στίχος
3. Οι εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν τους αγοραστές δίνοντας διαφηµίσεις
σε µηχανές ……………………… .
α. ανατροπής
β. αναζήτησης
γ. ανάδειξης
4. Τις διαφηµίσεις αυτές µπορούν να τις βρίσκουν ευκολότερα οι χρήστες που
……………………… συχνά στο ∆ιαδίκτυο.
α. περιηγούνται
β. κάνουν βόλτα
γ. διηγούνται
5. Το γεγονός ότι περισσότερα από το 50 % των αµερικανικών νοικοκυριών
ψωνίζουν µέσω Ίντερνετ είναι ……………………… .
α. εντατικό
β. τακτικό
γ. ενδεικτικό

197

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 10 - Επανάληψη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αριθµητικών:
1.
2.
3.
4.

Αυτή η συνάντηση είναι η ............................ (3) στη σειρά.
Οι µετοχές αυτών των ........................... (4) εταιρειών µείωσαν την τιµή τους.
Καλώς ήρθατε στη ....................... (16) πανελλαδική έκθεση αυτοκινήτων.
Είναι ο ....................... (5) υποψήφιος για τη θέση του λογιστή που συναντάω
σήµερα.
5. Με βάση την αλφαβητική σειρά είναι ο ....................... (20) στον κατάλογο της
τάξης.

2. Σηµειώστε µε ένα √ τις λέξεις που εισάγουν εναντιωµατικές προτάσεις:
µολονότι
από
παρόλο που
αν και
κατά

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. ....................... µείωσε τις τιµές, η εταιρεία ακόµα έχει καλά κέρδη. (αν, παρά,
αν και)
2. Κάνει πολλά έξοδα, ....................... δεν έχει τόσα λεφτά. (µολονότι, µακάρι,
κατά)
3. ....................... τα χρειαζόταν τα λεφτά, δε δέχτηκε τη δουλειά. (ενώ, εδώ,
παρά)
4. Αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ....................... δε φαίνεται. (ακόµα, ας,
παρόλο που)
5. ∆εν µπόρεσαν να πληρώσουν όλο το ποσό ....................... προσπαθούσαν. (όσο
και να, όσο, ακόµη και αν)

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αντωνυµιών ο οποίος, όσος:
1.
2.
3.
4.
5.

Ειδοποιήσαµε για το λάθος ....................... πελάτες µας µπορούσαµε.
Οι συνεργάτες µας έχουν όλα ....................... χρειάζονται για τη δουλειά τους.
Η εταιρεία, σε ....................... δούλευε, έκλεισε.
Τα παιδιά, για ....................... µιλάς, κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη.
Η διευθύντριά µου, ....................... το γραφείο βρίσκεται δεξιά, λείπει στο
εξωτερικό.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Αυτός που χρησιµοποιεί κάτι.
2. Αυτός που ενδιαφέρεται για κάτι.
Κάθετα:
1. Η γενική του αριθµητικού «τέταρτοι».
2. Ο αόριστος του ρήµατος «µειώνω».
3. Η αιτιατική της αντωνυµίας «όσοι».

1
1
3
2
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Βεβαιώνω κάτι ξανά.
2. Όλα, όσα είναι στη διάθεσή µας.
3. Ο παρατατικός του ρήµατος εξασφαλίζω.

Ε__________
∆________
Ε_________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Μας ................................. να συµµετάσχουµε στο σχέδιο και του χρόνου
α. παρακάλεσαν
β. προκάλεσαν
γ. προσκάλεσαν
2. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τους ....................................... στο συµπόσιο για την
αλλαγή.
α. συνάδελφους
β. συµµέτοχους
γ. συνεργάτες
3. Οι ...................................... της εταιρείας πωλούνται σε καλή τιµή.
α. µετοχές
β. συµµετοχές
γ. µετοχή
4. Το κατάστηµα ....................................... τους πελάτες µε µεγάλες προσφορές
α. προσδιορίζει
β. προσελκύει
γ. προσλαµβάνει
5. Θα ήθελα να ....................................... την κράτησή µου.
α. επαναλάβω
β. επιδιορθώσω

γ. επιβεβαιώσω
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