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1ο θέμα   

 

Παρακάτω βλέπετε περιγραφές επαγγελμάτων (σημειωμένες με 1, 2, 3...) και επαγγέλματα (ση-
μειωμένα με Α, Β, Γ...). Βρείτε το επάγγελμα που αντιστοιχεί στην κάθε περιγραφή και συμ-
πληρώστε τον πίνακα μετά τα επαγγέλματα, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό 
της ειδικότητας το γράμμα του επαγγέλματος που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι πα-
ράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 

Επαγγέλματα 

0. Μεταφέρει πελάτες στην περιοχή που θέλουν, κυρίως μέσα στις πόλεις. Πρέπει να ξέρει 
καλά τις διάφορες περιοχές και τους δρόμους για να εξυπηρετεί τους πελάτες του γρήγορα 
αλλά και να παίρνει περισσότερους. Θα πρέπει να διατηρεί το όχημά του σε καλή κατάσταση, 
τόσο στη μηχανή όσο και στο εσωτερικό του. Οδηγεί πολλές ώρες, ακόμα και τη νύχτα κάτω 
από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες (πυκνή κυκλοφορία, καυσαέρια). Η αμοιβή του είναι 
ικανοποιητική, οι θέσεις εργασίας αρκετές και οι προοπτικές φαίνονται καλές. Ωστόσο για να 
πάρει την άδεια για ιδιόκτητο αμάξι χρειάζεται ένα σοβαρό χρηματικό ποσό.  

1. Εργάζεται σε οικοδομές, σπίτια ή διαμερίσματα. Βάζει τα πλακάκια στο λουτρό, την κου-
ζίνα και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Δουλεύει τις περισσότερες φορές σε κλειστό χώρο όρ-
θιος, γονατιστός ή σκυφτός. Αναπνέει σκόνες και λερώνεται με τα υλικά που χρησιμοποιεί. 
Πολλές φορές χρειάζεται να δουλεύει αρκετές ώρες γιατί συχνά τον καλούν απόγευμα για 
συμπληρωματικές εργασίες (μερεμέτια). Οι αμοιβές είναι ικανοποιητικές. 

2. O απόφοιτος της ειδικότητας αυτής είναι αυτός που έχει την ευθύνη να φέρει ένα προϊόν σε 
πρώτη επαφή µε το καταναλωτικό κοινό. Mπαίνει στην καρδιά του προϊόντος, µαθαίνει τα 
πάντα γι' αυτό και τον ανταγωνισµό του και φροντίζει να επικοινωνήσει τις αρετές του στο 
καταναλωτικό κοινό. Είναι ο επαγγελματίας που έχει εκπαιδευτεί να καταλαβαίνει πώς σκέ-
φτονται και τι επιθυμούν οι καταναλωτές, δεν λέει ψέµατα, λέει την αλήθεια, όµως την κάνει 
να µοιάζει ωραία. H ειδικότητά του είναι γοητευτική, έχει λάµψη και ταιριάζει σε ανθρώπους 
µε δυναµισµό και µε φαντασία. 

3. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής αναλαμβάνουν εκγύμναση ομάδων ή ατόμων που ανή-
κουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και 
τεχνικής σε κάποιο άθλημα ή δραστηριότητα. Η επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων 
τούς επιτρέπει όχι μόνον να εκπονούν το κατάλληλο πρόγραμμα αλλά και να ελέγχουν την 
αποτελεσματικότητά του χρησιμοποιώντας έγκυρες και αξιόπιστες δοκιμασίες. Προφανώς οι 
απόφοιτοι για εξεύρεση εργασίας θα στραφούν σε αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες ή ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν αθλητικά τμήματα. Δεν μπορούν βεβαίως να πάρουν 
άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου στο όνομά τους, δικαίωμα το οποίο έχουν οι απόφοιτοι των 
τμημάτων Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων. 
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4. O απόφοιτος της ειδικότητας αυτής αποτελεί το στέλεχος που βρίσκεται σε στενή συνερ-
γασία με τον διευθυντή marketing. Υλοποιεί μέρος της στρατηγικής του marketing, εφαρ-
μόζοντας τα προγράμματα πωλήσεων που επεξεργάζεται το αρμόδιο τμήμα. Έχει σαν κύριο 
στόχο του την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πελατών, την ανάπτυξη και διεύρυνση του 
πελατολογίου, τη λήψη παραγγελιών αλλά και τη διευθέτηση προβλημάτων πώλησης για 
λογαριασμό της επιχείρησης ή του οργανισμού που εκπροσωπεί. Εργάζεται σε έναν πολύ 
νευραλγικό κλάδο με μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 

5. Oι σπουδάστριες του τομέα αυτού από το πρώτο κιόλας εξάμηνο των σπουδών τους εξα-
σκούνται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Η Σχολή τους για την πληρέστερη εκπαίδευση 
των σπουδαστριών του συνεργάζεται με περισσότερα από 85 κέντρα προσχολικής αγωγής, 
προσφέροντας τους τη μοναδική εμπειρία της πρακτικής εξάσκησης σε πραγματικές συνθή-
κες εργασίας. Η απόφοιτος του τομέα με την ολοκλήρωση των σπουδών της γνωρίζει: τις δι-
δακτικές αρχές της σύγχρονης προσχολικής παιδαγωγικής, τη μεθόδευση του ημερήσιου προ-
γράμματος δραστηριοτήτων, τη διαρρύθμιση του χώρου δραστηριοτήτων σε παιδαγωγικές 
γωνιές. 

6. Η ειδικότητά του είναι ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς στην Ελλάδα 
και όχι μόνο. Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής, είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δραστη-
ριότητες και λειτουργίες ενός γραφείου του κλάδου, όπως επίσης και τις συνεχώς αυξανό-
μενες απαιτήσεις εξειδίκευσης της αντίστοιχης αγοράς. Μπορεί να προετοιμάζει την πληρο-
φορική βάση ενός γραφείου, να δίνει πληροφορίες για ταξίδια εσωτερικού–εξωτερικού ή 
αναψυχής, να κάνει κρατήσεις για αεροπορικά εισιτήρια ή για εισιτήρια πλοίων, τρένων ή άλ-
λων μέσων μεταφοράς, να κάνει κρατήσεις ξενοδοχείων και να δημιουργεί πακέτα διακοπών.  

7. Σήμερα η τέχνη αυτή δεν μπορεί πλέον να ακολουθήσει τον δρόμο της εμπειρικής εκμάθη-
σης. Νέες γευστικές οδοί ανακαλύπτονται, ενώ όλο και περισσότερες ξένες κουζίνες κερ-
δίζουν την προτίμησή μας. Επιπλέον, η ανάπτυξη του τουρισμού συνδέεται άμεσα με την 
γνωριμία των ιδιαίτερων γαστρονομικών συνηθειών ενός τόπου και η Ελλάδα ομολογουμέ-
νως ανήκει στις χώρες προτίμησης χάρη στην εξαιρετική παράδοσή της στον τομέα αυτό.  

8. Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής έχει τα εξής επαγγελματικά καθήκοντα: συναρμολογεί, 
εγκαθιστά και ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και δικτύων, προχωρεί 
στη διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών τους, ενώ επίσης προβαίνει στις αναγκαίες 
εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη από-
δοση απλών Η/Υ συνδέσεων (λειτουργικά, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων, 
υποστήριξη χρηστών). 

9. Κατασκευάζει και επιδιορθώνει αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα. Μελετάει τα σχέδια, 
διαλέγει τα κατάλληλα κομμάτια μετάλλου και τους δίνει τη μορφή που χρειάζεται με ειδικά 
εργαλεία. Συναρμολογεί και κολλάει τα διάφορα μέρη. Τέλος, λουστράρει και τελειοποιεί τα 
κοσμήματα ή αντικείμενα τέχνης. Για να γίνεις, χρειάζεται: να σου αρέσει να φτιάχνεις πρά-
γματα με τα χέρια σου με προσοχή και ακρίβεια και να είσαι επιδέξιος στα χέρια και τα δά-
κτυλα, να είναι καλή η όρασή σου. 
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10. Ετοιμάζει και βάφει το πρόσωπο των ηθοποιών ανάλογα με το ρόλο που θα παίξουν και 
τα κοστούμια που θα φορέσουν, σε μια τηλεοπτική ή κινηματογραφική σκηνή ή θεατρική 
παράσταση. Επίσης, βάφει το πρόσωπο διαφόρων καλλιτεχνών (τραγουδιστών, κτλ.) πριν 
εμφανισθούν στο κοινό. Δεν έχει σταθερό ωράριο και είναι πιθανόν να χρειαστεί να δουλέψει 
βράδια ή Σαββατοκύριακα. Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος/η επαγγελματίας στον 
χώρο του θεάματος ή και ως συνεργάτης/τρια μεγάλων κομμωτηρίων. 

 
Επαγγελματίες 
 

Α) πλακάς 

Β) chef ελληνικής και διεθνούς κουζίνας 

Γ) αργυροχρυσοχόος 

Δ) προπονητής 

Ε) υπάλληλος τουριστικού γραφείου 

Ζ) βρεφονηπιοκόμος 

Η) μακιγιέρ/μακιγιέζ 

Θ) ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων 

Ι) διαφηµιστής 

Κ) ειδικός πωλήσεων 

Λ) οδηγός ταξί 

 

 

 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Λ           
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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Κενή σελίδα
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2ο θέμα   

Παρακάτω βλέπετε μια επιστολή, στην οποία κάποιος ζητάει μια εξυπηρέτηση από έναν καθη-
γητή για την κόρη ενός φίλου του, την οποία πρόκειται να εξετάσει ο καθηγητής. Βρείτε τις φρά-
σεις (σημειωμένες με Α, Β, Γ...) που ταιριάζουν στα κενά του κειμένου και σημειώστε το γράμ-
μα της φράσης όχι στο κείμενο, αλλά στα τετραγωνάκια του πίνακα που ακολουθεί τις φράσεις, 
κάτω από τον αντίστοιχο αριθμό. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε 
στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον 
καθηγητή. 
 
 
 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2005 
______ (0) Περικλή, 

______ (11) θα σε φέρει σε δύσκολη θέση και σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, γιατί 
ειλικρινά δεν το θέλω. ______ (12) θα ήθελα, εφόσον σου είναι δυνατό, να βοηθήσεις την 
κόρη ενός φίλου μου (Αθανασία Λειβαδά λέγεται) που πρόκειται να εξεταστεί την ερχόμενη 
εβδομάδα στο μάθημά σου και συμβαίνει να είναι πολύ αδύνατη.  

______ (13) πόσο δύσκολο ρουσφέτι σου ζητώ και σε διαβεβαιώ ότι δεν θα δυσαρεστηθώ αν 
μου αρνηθείς, γιατί δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για τα αισθήματά σου. ______ (14) να 
σου γράψω, επειδή πρόκειται για μια ιδιάζουσα περίπτωση. Η κοπέλα είναι επιμελής και 
φιλότιμη και στο παρελθόν είχε καλή επίδοση. ______ (15) φέτος αρρώστησε και σ’ αυτό 
οφείλεται η καθυστέρησή της. ______ (16) ότι αν τη βοηθήσεις, θα κερδίσει τη χρονιά της 
και σύντομα θα καλύψει τις ελλείψεις της. ______ (17) για χαριστική ενέργεια, αλλά για 
βοήθεια, ηθικά δικαιωμένη από τα πράγματα. Κι ακόμα περισσότερο, μια και συμβαίνει να 
προέρχεται από φτωχή οικογένεια και η απόρριψή της συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές 
επιπτώσεις. Αφήνω τον ψυχολογικό αντίκτυπο στην ενδιαφερομένη, η οποία είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητη.  

______ (18) να σου ζητήσω να τη βοηθήσεις. ______ (19) εφόσον το κρίνεις σωστό, να συ-
στήσεις κάποια επιείκεια και στους συναδέλφους σου.  

Και πάλι σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. ______ (20). 

Με όλη μου τη φιλία 

Ηρακλής Ζ. 
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Α) Εξηγούμαι: 

Β) Δυστυχώς, όμως, 

Γ) Ξέρω πως η επιστολή μου 

Δ) Για όλους αυτούς τους λόγους πήρα το θάρρος 

Ε) Έτσι δεν θα πρόκειται ουσιαστικά 

Ζ) Σ’ ευχαριστώ προκαταβολικά 

Η) Θα τολμούσα μάλιστα να σε παρακαλέσω, 

Θ) Αναγκάζομαι, ωστόσο, 

Ι) Πιστεύω, λοιπόν, βάσιμα 

Κ) Δεν μου διαφεύγει 

Λ) Αγαπητέ φίλε 
 
 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Λ           
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3ο θέμα   

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μήνυμα που έστειλε σε δικτυακό φόρουμ μια εργαζόμενη μη-
τέρα, η οποία μιλάει για τα καθημερινά προβλήματά της. Ακολουθούν μερικές φράσεις που 
αναφέρονται στο κείμενο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σημειώσετε ένα Χ στην αντίστοι-
χη στήλη δίπλα σε κάθε φράση ανάλογα με το αν είναι σωστή ή λάθος, όπως βλέπετε στην  πρώ-
τη περίπτωση (με 0) που είναι απλώς παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόν-
το κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 
 
 

Διάβασα τόσα άρθρα που έχουν σχέση με την οικογένεια και τα παιδιά και θέλω να μιλήσω 
και για τη δική μου καθημερινή αγγαρεία, τη σκληρή δουλειά που κάνω... έχω 2 παιδιά (γιος 
9 ετών και κόρη 7 ετών). Όσο ήταν μικρά ασχολιόμουν μόνο μαζί τους και με το νοικοκυριό 
γιατί δεν εργαζόμουν. Τώρα εργάζομαι καθημερινά και Σάββατο! Ο γιος μου πηγαίνει στην 
τρίτη δημοτικού και η κόρη στην πρώτη. Λοιπόν έχω σαλτάρει κυριολεκτικά! Είμαι υστερι-
κιά μέσα στο σπίτι, φωνές, καβγάδες γιατί δεν προλαβαίνω... έρχονται μέρες που εύχομαι να 
είναι παραπάνω η ημέρα ώστε να προλαβαίνω να τελειώνω τις δουλειές μου. Θα σας περι-
γράψω μια μέρα να καταλάβετε: το πρωί γρήγορα τρέχουμε πανικόβλητοι για να ετοιμα-
στούμε ώστε να είμαστε στην ώρα μας στο σχολείο και στην δουλειά μου... (γιατί πανικόβλη-
τοι; γιατί χαζεύουν και τα δυο τρομερά μέχρι να ετοιμαστούν και ξεκινάει το άγχος «τελειώ-
νετε... μην καθυστερείτε... το γάλα είναι έτοιμο κλπ.»), σχολάω στις 14:00... γυρίζω σπίτι και 
ξεκινάμε το διάβασμα... (αφού φάμε — το φαγητό είναι έτοιμο από τη μαμά μου). Η μικρή τα 
κουτσοκαταφέρνει μόνη της, αλλά ο μεγάλος δεν θέλει καθόλου διάβασμα κι έτσι είμαι από 
πάνω του συνέχεια. Τελειώνουμε τα διαβάσματα κρατηθείτε... 8:00-9:00 η ώρα το βράδυ... 
ξεκινάω τα απαραίτητα του σπιτιού, πλυντήριο, σίδερο κλπ. ετοιμάζω το βραδινό, μαζεύω 
την κουζίνα, σκουπίζω και... πάω για ύπνο πτώμα περίπου στις 11:00... η προσωπική μου πε-
ριποίηση πάντα στα γρήγορα... από το Σάββατο το μεσημέρι έως την Κυριακή το βράδυ... 
(χμμμμ! έχω ελεύθερο χρόνο, ε;) καθαρίζω το σπίτι... μπαλκόνια, σκούπισμα, σφουγγάρισμα 
κλπ. Τη Δευτέρα πρωί ξεκινάει ξανά η αγγαρεία της εβδομάδας... τώρα θα μου πείτε γιατί δεν 
βγαίνω... χρήματα δεν...δεν...δεν...δεν φτάνουν για να έχω και αυτή την πολυτέλεια.. ούτε για 
καφέ! Τσίμα-τσίμα βγαίνουμε μέχρι τον επόμενο μισθό. Αυτά! Πώς μπορώ να καλυτερέψω 
την ζωή μου; Πώς γίνεται να μην έχω τόσο άγχος και νεύρα κάθε μέρα; Πώς;;  

Υ.Γ: Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος... σύζυγος δεν υπάρχει; Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει...  αλλά 
δεν συμμετέχει ΠΟΥΘΕΝΑ!!! 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

0. Η κυρία είναι ενημερωμένη πάνω στο θέμα «Παιδί και οικογένεια». Χ  
21. Όσο τα παιδιά ήταν μικρά, η μητέρα είχε αφοσιωθεί σε αυτά, ασχο-

λούμενη αποκλειστικά με τα οικιακά. 
  

22. Τώρα η κυρία εργάζεται, και μάλιστα πενθήμερο.   

23. Η εργαζόμενη μητέρα υπομένει καρτερικά τους καβγάδες με τους 
δικούς της που τα βάζουν μαζί της γιατί δεν τα προλαβαίνει όλα. 

  

24. Η μητέρα βρίσκει τη μέρα της πολύ σύντομη.   

25. Η μητέρα εργάζεται οκτάωρο.   

26. Τα παιδιά τρώνε το μεσημέρι το φαγητό που φτιάχνει η μαμά τους.   

27. Η μικρή δεν πάει και πολύ καλά στα μαθήματά της.   

28. Ο γιος, αντίθετα, είναι ξεφτέρι και δεν χρειάζεται καν διάβασμα.   

29. Δύο ώρες μένουν στη μητέρα κάθε βράδυ για τις δουλειές του 
σπιτιού. 

  

30. Το Σαββατοκύριακο δεν βγαίνουν έξω, για οικονομικούς κυρίως 
λόγους. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 10   
2. feladat 10   I. Olvasott szöveg értése 
3. feladat 10   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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 Azonosító 
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II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 
 
 

Pótlapok száma 
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Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
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1ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες προθέσεις, τον κατάλογο των οποίων μπορείτε να 
δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις προθέσεις ταιριάζει στα κενά που είναι ση-
μειωμένα με αραβικούς αριθμούς (1, 2...) και σημειώστε την πρόθεση όχι στα κενά του κειμέ-
νου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς του πίνακα που βρίσκεται στην 
απέναντι σελίδα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το 
γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ: από, για, ενόψει, κατά, με, μετά, μέχρι, μπροστά, παρά, σε, χωρίς 
 
 

Και τώρα το μετεωρολογικό δελτίο, το οποίο επιτέλους μάς επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλή-

ξεις ______ (0) του Σαββατοκύριακου. Αρκετά μας ταλαιπώρησε ο καιρός τις εβδομάδες που 

μας πέρασαν και σίγουρα αξίζουμε να δούμε καλύτερες ημέρες και ας υποστηρίζουν οι 

ειδικοί ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν πια μόνιμη κατάσταση και οφείλονται 

στην υπερθέρμανση του πλανήτη.  

Ήπιο καιρό προβλέπει ______ (1) αύριο ______ (2) όλη τη χώρα η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία ______ (3) την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Στη Δυτική Ελλάδα 

προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το βράδυ όμως αναμένεται να συννεφιάσει στα νοτιοδυτικά. 

Στην ανατολική χώρα θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις ______ (4) ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι 

θα πνέουν ______ (5) βόρειες κατευθύνσεις ασθενείς ______ (6) μέτριοι και η θερμοκρασία 

θα κυμανθεί στα βόρεια από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα 

ηπειρωτικά από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου από 12 

έως 19 βαθμούς Κελσίου.  

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις ______ (7) διαστήματα αυξημένες και ______ (8) 

τους σχετικά δυνατούς ανέμους δεν αναμένεται να πέσει πολύ η θερμοκρασία η οποία θα 

κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές 

νεφώσεις, αλλά ______ (9) πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και η 

θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.  

Αυτά για τον καιρό και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ωραίες ημέρες ______ (10) μας.  
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 

ενόψει      
 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
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2ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια ρήματα, τα οποία δίνονται μετά το κείμενο με 
τέσσερις διαφορετικούς τύπους (α, β, γ, δ). Βρείτε ποιος τύπος ταιριάζει στα κενά (σημειωμένα 
με αριθμούς) και συμπληρώστε το γράμμα της αντίστοιχης περίπτωσης όχι στα κενά του κειμέ-
νου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς του πίνακα που βρίσκεται κάτω 
από τις λέξεις. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το 
γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
  
 
Στην εποχή μας ο ρυθμός της ζωής αλλάζει ραγδαία και γίνεται πιο γρήγορος και έντονος. 

Αυτό επηρεάζει και τον τρόπο οδήγησης: οι παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας αποτελούν 

καθημερινό φαινόμενο και είναι συχνή αιτία ατυχημάτων ή παρ’ ολίγον ατυχημάτων, όπως 

στο ακόλουθο περιστατικό, όπου η σύγκρουση αποφεύχθηκε χάρη στην ψυχραιμία του 

οδηγού. 

Όπως _____ (0) από τις περιγραφές των περαστικών που _____ (11) τη σκηνή, την ώρα που 

το φορτηγό _____ (12) με υπερβολική ταχύτητα στη λωρίδα προσπεράσματος, ο οδηγός 

_____ (13) τον έλεγχο του οχήματος και _____ (14) στην μπαριέρα που _____ (15) τα δύο 

ρεύματα κυκλοφορίας. _____ (16) στη διασταύρωση _____ (17) το φανάρι και λίγο _____ 

(18) να _____ (19) πλαγιομετωπικά με ένα λεωφορείο που _____ (20) από δεξιά του. Την 

τελευταία στιγμή ο οδηγός έκανε έναν ελιγμό αποφυγής και _____ (21) από θαύμα.  
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0. (α) προκύπτουν 11. (α) έβλεπαν 

(β) προκύψουν (β) είδαν 
(γ) προκύπτει (γ) βλέπουν 
(δ) προκύψει (δ) δουν 

 
12. (α) κινηθεί 13. (α) χάνει 

(β) κινήθηκε (β) χάσει 
(γ) κινείτο (γ) έχασε 
(δ) κινούντο (δ) έχανε 

 
14. (α) χτύπησε 15. (α) χωρίζεται 

(β) χτυπήσει (β) χωριστεί 
(γ) χτύπησαν (γ) χώρισε 
(δ) χτυπήσουν (δ) χώριζε 

 
16. (α) φτασμένος 17. (α) παραβιάστηκε 

(β) φτάνοντας (β) παραβιαζόταν 
(γ) φτάσε (γ) παραβίασε 
(δ) έφτανε (δ) παραβίαζε 

 
18. (α) λείπει 19. (α) συγκρούστηκε 

(β) λείψει (β) συγκρουστεί 
(γ) έλειπε (γ) συγκρουόταν 
(δ) έλειψε (δ) συγκρούεται 

 
20. (α) ερχόταν 21. (α) έσωσε 

(β) ερχόντουσαν (β) σώθηκε 
(γ) έρθει (γ) έσωζε 
(δ) ήρθε (δ) σωζόταν 

 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 

γ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15.  16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért
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3ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες αντωνυμίες, τον κατάλογο των οποίων μπορείτε να 
δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις αντωνυμίες ταιριάζει στα κενά που είναι 
σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (22, 23...) και σημειώστε την αντωνυμία όχι στα κενά του 
κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς του πίνακα που βρίσκεται 
στην απέναντι σελίδα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα 
με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: άλλη, άλλων, αυτό, δικούς, ίδιο, κάθε, κάποια, μόνος, όσο, τόσο 
 
 

Πάντα μ’ ενδιέφεραν οι ξένες γλώσσες. Η στρατηγική μου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών 

είναι απλή: προσπαθώ ν’ ακούω τη γλώσσα ______ (0) περισσότερο μπορώ. Δεν ξέρω γιατί 

______ (22) έχει τόση σημασία για μένα, αλλά μου φαίνεται δύσκολο να μάθω μια γλώσσα 

χωρίς να την ακούω. Ακούγοντας σε κασέτες το ______ (23) κείμενο ξανά και ξανά, αρχίζω 

να καταλαβαίνω τα χαρακτηριστικά της προφοράς. Προτιμώ να βρίσκω ______ (24)  μου 

τρόπους για να διευκολύνω τη διαδικασία της μάθησης. Σχεδόν ποτέ δε μελετάω το λεξιλόγιο 

στα σχολικά βιβλία. Αντιθέτως, μ’ αρέσει να διαβάζω ξένα περιοδικά και βιβλία. Είναι ση-

μαντικό να διαλέγεις ______ (25) σου το κείμενό σου: το ενδιαφέρον περιεχόμενο σε διευ-

κολύνει στο να θυμάσαι τη γλώσσα. Όταν πήγαινα στο Γυμνάσιο, έγραφα ημερολόγιο στα 

αγγλικά. Η μητέρα μου και οι συγγενείς της ανακατεύονται συνήθως στις δουλειές των 

______ (26), αλλά – ευτυχώς για μένα – δεν ξέρουν αγγλικά! Έμαθα επίσης να γράφω για 

διάφορα θέματα και με πιο ελεύθερο τρόπο. Τώρα πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο: σπουδάζω 

γαλλική γλώσσα και πολιτισμό. Επέλεξα τα γαλλικά, γιατί μπορεί να μου χρησιμεύσουν 

επαγγελματικά ______ (27) στιγμή στο μέλλον. Όσο μαθαίνω, ______ (28) περισσότερο 

αγαπώ τη γλώσσα! ______ (29) γλώσσα και πολιτισμός έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά, 

καλές και κακές πλευρές. Είναι επίσης συναρπαστικό να μαθαίνεις εκφράσεις που είναι αδύ-

νατο να μεταφραστούν – τουλάχιστον όχι καλά – σε κάποια ______ (30) γλώσσα. 
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0. 22. 23. 24. 25. 

όσο     
 
 
 

26. 27. 28. 29. 30. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 10   
2. feladat 11   II. Nyelvhelyesség 
3. feladat 9   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

Καλωσορίσατε στην ενότητα της κατανόησης προφορικού λόγου των απολυτηρίων εξετάσεων. 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρία θέματα και διαρκεί 30 λεπτά. 

Οι οδηγίες και τα κείμενα είναι ηχογραφημένα. Οι οδηγίες, μαζί με τις ασκήσεις που θα λύσετε, 
είναι τυπωμένες επίσης στο εξεταστικό τετράδιο.  

Κάθε θέμα αρχίζει από σύντομη μουσική και μετά θα ακούσετε (και μπορείτε επίσης να διαβά-
σετε) τις οδηγίες των ασκήσεων.  

Ακολουθεί διάλειμμα για να προλάβετε να μελετήσετε την άσκηση πριν ακούσετε το κείμενο.  

Μετά θα ακουστεί το κείμενο για πρώτη φορά και χωρίς διακοπή.   

Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ξανακούσετε το κείμενο για δεύτερη και τελευταία φορά, αλλά 
τώρα σε τρεις συνέχειες για να προλάβετε να σημειώσετε τις απαντήσεις.  

Στο τέλος κάθε θέματος θα έχετε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.. 
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1ο θέμα 

Θα ακούσετε μια συνέντευξη με τον διευθυντή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία, με θέμα τον θόρυβο στην εργασία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντι-
στοιχίσετε, δηλαδή να ταιριάξετε, το πρώτο μέρος κάθε φράσης (σημειωμένο με αραβικούς 
αριθμούς: 1, 2, 3...) με το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη συνέχεια της ίδιας φράσης (σημειωμένη με 
κεφαλαία γράμματα: Α, Β, Γ...) και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από τις φράσεις, βάζοντας 
στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό το γράμμα της συνέχειας που ταιριάζει. Η πρώτη περί-
πτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε το θέμα. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 

Πρώτο μέρος της φράσης Συνέχεια της φράσης 
0. Ο Οργανισμός αφιερώνει Α) ο θόρυβος εξακολουθεί να δημιουργεί 

πρόβλημα. 

1. Μ’ όλο που σήμερα έχουμε περισσότερη ησυ-
χία στους τόπους εργασίας, 

Β) που σε υποχρεώνει να μιλάς δυνατά. 

2. Στη θεωρία δεν υπάρχει τόπος εργασίας Γ) υποστηρίζει πως είναι λάθος να δεχό-
μαστε μοιρολατρικά τον θόρυβο στην 
εργασία. 

3. Το σχολείο είναι ένας χώρος εργασίας Δ) ότι ο θόρυβος μπορεί να αντιμετωπι-
στεί με επιτυχία. 

4. Ένας στους τρεις εργαζόμενους ταλαιπωρούν-
ται από τον θόρυβο 

Ε) όσο και την πίεση του αίματος. 

5. Η επικινδυνότητα του θορύβου Ζ) ευχαριστεί τον συνομιλητή του που πα-
ραχώρησε τη συνέντευξη. 

6. Και ο σχετικά χαμηλός θόρυβος είναι επικίν-
δυνος 

Η) είναι το μόνο όργανο που επηρεάζεται 
από τον θόρυβο. 

7. Θα ήταν λάθος να νομίσουμε ότι το αυτί Θ) όταν ο χρόνος έκθεσης είναι μεγάλος. 

8. Ο θόρυβος ανεβάζει τόσο την αδρεναλίνη, Ι) όπου να μην υπάρχει πρόβλημα θορύ-
βου. 

9. Ο δημοσιογράφος δεν πιστεύει Κ) σε ένα μεγάλο μέρος του ωραρίου 
τους. 

10. Καταλήγοντας ο διευθυντής του Οργανισμού Λ) δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση. 

11. Τελειώνοντας ο δημοσιογράφος  Μ) στον θόρυβο μια εκστρατεία. 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Μ            
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2ο θέμα 
 

Θα ακούσετε αθλητικές ειδήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σημειώσετε ένα Χ στην 
αντίστοιχη στήλη δίπλα σε κάθε φράση ανάλογα με το αν είναι σωστή ή λάθος, όπως βλέπετε 
στην  πρώτη περίπτωση (με 0) που είναι απλώς παράδειγμα. 

Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε το θέμα. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 
 
 

  ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

0. Οι ειδήσεις αφορούν τα αθλητικά. Χ  
12. Στον γυναικείο ακοντισμό σημειώθηκε πανελλήνιο ρεκόρ.   

13. Οι Έλληνες διεθνείς έχασαν από τους Γερμανούς μπασκετμπο-
λίστες. 

  

14. Η Εθνική ρυθμικής δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, αλλά υποσχέ-
θηκε να κάνει εμφάνιση ανάλογη των δυνατοτήτων της τον Σε-
πτέμβριο. 

  

15. Νίκησε η τοπική ομάδα.   

16. Εκτός απροόπτου, την Κυριακή το ματς της ομάδας μας θα γίνει 
στην πόλη μας. 

  

17. Ο αλλοδαπός ποδοσφαιριστής ενδέχεται να εγκαταλείψει την 
Ελλάδα. 

  

18. Ο προπονητής ελπίζει ότι ο Βρετανός τενίστας θα πάει καλά στο 
Μαϊάμι. 

  

19. Ο πιλότος της Ρενό έχει πιθανότητες να έρθει πρώτος.   

20. Στους αγώνες έλαβαν μέρος τα Λύκεια και Γυμνάσια της ευρύτε-
ρης διοικητικής περιοχής. 

  

21. Ο Κασπάροβ ήταν ο μόνος που δεν νικήθηκε στο τουρνουά αυτό.   

22. Μόνο τρεις αθλητές βρέθηκαν ντοπαρισμένοι στην άρση βαρών.   
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3ο θέμα 
 

Θα ακούσετε φράσεις που χαρακτηρίζουν προϊόντα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ση-
μειώσετε δίπλα σε κάθε αριθμημένο προϊόν το όνομα του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως βλέ-
πετε στην πρώτη περίπτωση (με 0) που είναι απλώς παράδειγμα, επιλέγοντας το όνομα από τη 
λίστα που ακολουθεί. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε το θέμα. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: άλατα μπάνιου, αφροντούς, βερνίκι υποδημάτων, καθαριστικό λεκέδων, ξε-
βαφτικό νυχιών, παρκετίνη, υγρό πιάτων, χλωρίνη, χρωμοσαμπουάν 

 

0. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

αφροντούς
23. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

24. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

25. ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

26. ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

27. ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

28. ΕΚΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

29. ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................

30. ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΪΟΝ 

......................................................
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 11   
2. feladat 11   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 8   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2007. május 24. 8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
Nyomtatott szótár használható! 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
  
 
1ο θέμα 

Ψάχνετε για καλοκαιρινή δουλειά (π.χ. εποχιακή γεωργική εργασία). Στείλτε ένα email στην πα-
ρακάτω διεύθυνση (έκτασης 100–150 λέξεων). Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το είδος 
των εργασιών, για τον μισθό, τη διαμονή, το φαγητό, την ιατρική περίθαλψη και τις ελεύθερες 
ημέρες. Ζητήστε επίσης πληροφορίες τις εναλλακτικές διακοπές. Εξηγήστε ότι ξέρετε ελληνικά 
και δώστε τα βασικά βιογραφικά σας στοιχεία. 

Εάν σας αρέσει η ιδέα για μια εξωτερική καλοκαιρινή εργασία, στο 
δικτυακό μας τόπο θα βρείτε ευκαιρίες εργασίας για συλλογή 
φρούτων, άλλες εποχιακές γεωργικές εργασίες και εναλλακτικές 
ευκαιρίες για διακοπές στην ύπαιθρο. Εργασία κάτω από τον ήλιο, 
καλά χρήματα και συναναστροφή με ανθρώπους που σκέπτονται 
το ίδιο με σας. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: summerjob@melodia.gr  
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2ο θέμα 

 

Γράψτε ένα κείμενο (200–250 λέξεις) για ένα από τα παρακάτω θέματα: 
Θέμα 2/Α 

«Η ουγγρική ψαρόσουπα» 
Σ’ ένα ελληνικό περιοδικό διαβάζετε τα ακόλουθα —καθόλου κολακευτικά— σχόλια για την 
ουγγρική ψαρόσουπα. Γράψτε ένα γράμμα στη στήλη αλληλογραφίας («Βήμα των αναγνω-
στών») του περιοδικού και υπερασπίστε την ψαρόσουπα και γενικά την ουγγρική κουζίνα. Ανα-
φερθείτε στη σημασία της σούπας στο μενού, στην επίδραση των κλιματολογικών διαφορών και 
κάντε μια σύγκριση με την ελληνική κουζίνα. 

Aρκετοί Oύγγροι γεννιούνται και πεθαίνουν χωρίς να γευθούν το άρωμα 
της θάλασσας. Oι ψαροταβέρνες στην Ουγγαρία είναι ελάχιστες, ενώ ό,τι 
ψαρικό υπάρχει στο μενού είναι κυρίως ποταμίσια βρωμόψαρα τα οποία 
μαγειρεύονται με μία δυνατή σάλτσα «οδοστρωτήρα» από καυτερή τοπική 
πιπεριά.  

Θέμα 2/Β 

«Σχολείο και κοινωνία» 
Στη μαθητική εφημερίδα του σχολείου σας γίνεται συζήτηση για τον ρόλο του σημερινού σχο-
λείου. Ένας συμμαθητής σας στην παρέμβασή του λέει τα παρακάτω λόγια. Υποστηρίξτε σε ένα 
μικρό άρθρο την άποψή του με δικά σας επιχειρήματα και παραδείγματα, συμφωνώντας ότι το 
σχολείο είναι κάτι παραπάνω από χώρο μετάδοσης γνώσεων.  

Το σχολείο δεν είναι απλά ένας χώρος στον οποίο τα παιδιά αποκτούν κά-
ποιες πληροφορίες και κάποιες γνώσεις. Είναι μαζί με το οικογενειακό πε-
ριβάλλον η μικρή κοινωνία στην οποία ζουν και ανατρέφονται τα παιδιά 
συμβιώνοντας με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους. 
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   1. 
Íráskép 1   

 Összesen 10  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  

2. 

Íráskép 1  
 Összesen 20  
IV. Íráskészség pontszáma 30  
    
    
     
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
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