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Fontos tudnivalók 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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1ο θέμα  
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο για τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.  
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.  
Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 

Πάντα έχουμε μαζί μας αλυσίδες, άσχετα αν φοράμε χειμερινά λάστιχα. Δεν 
χρησιμοποιούμε τις παλιές ίσιες αλυσίδες που χρειαζόταν να κυλίσουμε το αυτοκίνητο πάνω 
τους και που μας ταλαιπωρούσαν με τους κραδασμούς. Αγοράζουμε νέου τύπου αλυσίδες 
που κουμπώνουν χωρίς μετακίνηση του αυτοκινήτου και δεν έχουν έντονους κραδασμούς.  

H τοποθέτηση του κοινού τύπου αλυσίδων εν συντομία:  
- Περνάμε την αλυσίδα πίσω από το λάστιχο, την σηκώνουμε και την ασφαλίζουμε στο πάνω 
μέρος.  
- Κουμπώνουμε το αντίστοιχο μπροστινό επάνω μέρος.  
- Περνάμε την αλυσίδα τεντώματος στο κάτω μέρος και σφίγγουμε. 

Μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα καλό είναι να κάνουμε και ένα τελικό έλεγχο 
ότι η αλυσίδα είναι κεντραρισμένη, σφιγμένη και περιστρέφεται ανεμπόδιστα. Χαλαρή 
αλυσίδα συνεπάγεται φθορά ελαστικού στην καλύτερη περίπτωση, μπλοκάρισμα τροχού ή 
και έξοδο από τον δρόμο στην χειρότερη. 

Δοκιμάζουμε να βάλουμε – βγάλουμε αλυσίδες πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, για να 
μάθουμε την διαδικασία. Στις πραγματικές συνθήκες έχουμε ελάχιστα λεπτά πριν παγώσουν 
τα χέρια μας, οπότε καλό είναι να ξέρουμε επακριβώς τι κάνουμε. Μια καλή λύση είναι να 
φοράμε ένα μάλλινο γάντι κάτω από ένα μεγαλύτερο μέγεθος γερό γάντι κουζίνας, 
συνδυασμός που μας κρατάει σχετικά ζεστούς και με καλή αφή. 

Βγάζουμε τις αλυσίδες όταν δεν τις χρειαζόμαστε! Οι αλυσίδες στην στεγνή άσφαλτο 
καταστρέφουν τα λάστιχα και μπορούν να κοπούν με δυσάρεστες συνέπειες για εμάς και τους 
γύρω.  

Αν κυκλοφορούμε αρκετό καιρό τον χειμώνα σε χιονισμένους –παγωμένους δρόμους, 
προτιμούμε ένα σετ από χειμερινά ελαστικά που είναι ασύγκριτα πιο ασφαλή σε γλιστερούς 
δρόμους από τα ‘καλοκαιρινά’. Επίσης είναι πιο βολικά από το βάλε-βγάλε αλυσίδες, ειδικά 
αν ταξιδεύουμε πολύ σε δρόμους που εναλλάσσονται χιονισμένη και καθαρή άσφαλτος. 
Ωστόσο, ακόμα και το καλύτερο χειμερινό λάστιχο μπορεί να μην τα βγάλει πέρα σε 
απότομες ανηφόρες – κατηφόρες. 

Πριν αποθηκεύσουμε τις αλυσίδες, τις ξεπλένουμε από λάσπες και αλάτια και τις 
στεγνώνουμε πριν τις βάλουμε στο κουτί για να μην σκουριάσουν.  
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

0. Τον χειμώνα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με αλυσίδες. Χ  

1. Οι νέου τύπου αλυσίδες είναι πιο περίπλοκες και πιο θορυβώδεις.   

2. Πριν σηκώσουμε το λάστιχο, μπορούμε να περάσουμε την   
αλυσίδα στο πίσω μέρος.   

3. Μετά από μια μικρή απόσταση είναι καλό να τσεκάρουμε αν είναι 
σωστά τοποθετημένη η αλυσίδα.   

4. Η χαλαρή αλυσίδα δεν προκαλεί καμία σοβαρή ζημιά .   

5. Για να ξέρουμε τη διαδικασία καλά, πρέπει να κάνουμε λίγη 
εξάσκηση στο κρύο προηγουμένως.   

6. Είναι σημαντικό να φοράμε χοντρά και αδιάβροχα γάντια αλλιώς 
δε θα μπορέσουμε να πιάνουμε καλά.   

7. Εάν βγάλουμε τις αλυσίδες, τα λάστιχα θα γλυστράνε στην στεγνή 
άσφαλτο.   

8. Τα χειμερινά λάστιχα είναι πιο βολικά σε διάφορες οδικές         
συνθήκες.   

9. Δεν καθαρίζουμε τις αλυσίδες με νερό γιατί θα σκουριάσουν.   
 
 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου  
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért

         9  

 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 6 / 12 2014. május 26. 
1211 

Újgörög nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

2ο θέμα  
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο για μεταμόσχευση ήπατος.  
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ταιριάξετε τις φράσεις που συνοψίζουν το περιεχόμενο κάθε 
τμήματος (σημεωμένες με αριθμούς: 10, 11, 12..) με τα αντίστοιχα τμήματα του κειμένου στα 
οποία αναφέρονται (σημειωμένα με κεφαλαία γράμματα: Α, Β, Γ..) και να συμπληρώσετε τον 
πίνακα κάτω από τις φράσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό το αντίστοιχο 
γράμμα. 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. 
  
 
Α) Η μεταμόσχευση ήπατος μπορεί να διενεργηθεί σε κέντρα με γιατρούς πολλών 
ειδικοτήτων, άριστη τεχνογνωσία, ύπαρξη όλων των υποστηρικτικών  υπηρεσιών και 
εμπειρία στο δύσκολο αυτό τομέα. Ο κάθε ασθενής υποψήφιος για μεταμόσχευση, 
υποβάλλεται σε πλήρη έλεγχο και μετά την αξιολόγηση της κατάστασης γίνεται λίστα 
αναμονής.  

 
Β) Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταμόσχευση ένα μέρος του 
ήπατος από υγιή συγγενή του ασθενούς. Σε μια πρώτη επέμβαση αφαιρείται μέρος του 
ήπατος από τον υγιή συγγενή δότη και στη συνέχεια αυτό μεταμοσχεύεται στον ασθενή.       

 
Γ) Το συκώτι προσφέρει στον οργανισμό μας βασικές λειτουργίες απαραίτητες για τη ζωή. 
Είναι εργοστάσιο σύνθεσης σημαντικών πρωτεϊνών και χρήσιμων ουσιών. Αποθηκεύει 
ενέργεια, αφαιρεί από την κυκλοφορία του αίματος άχρηστες ουσίες, εξουδετερώνει τοξικούς 
παράγοντες και έχει καθοριστικό ρόλο για το μεταβολισμό πολλών φαρμάκων. 

 
Δ) Η μεταμόσχευση ήπατος είναι μεγάλη και δύσκολη χειρουργική επέμβαση .Οι δότες είναι 
λίγοι και έτσι δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια να υποβληθούν σε 
μεταμόσχευση ήπατος.  

 
Ε) Οι συνέπειες μόλυνσης σε ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν και λαμβάνουν 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές από ότι σε άλλα άτομα 
χωρίς ανάλογα προβλήματα υγείας. Έτσι οι ασθενείς αυτοί δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή 
με άλλους ασθενείς που έχουν μολυσματικές μεταδοτικές ασθένειες. 

 
Ζ) Μετά από τη μεταμόσχευση ήπατος, ο ασθενής θα πρέπει για όλη του τη ζωή να παίρνει 
φάρμακα για την αποφυγή απόρριψης του οργάνου που μεταμοσχεύθηκε. Οι δόσεις των εν 
λόγω φαρμάκων χρειάζονται συχνά αναπροσαρμογή. Παράλληλα η ηπατική λειτουργία 
παρακολουθείται κατά τακτικά διαστήματα. 

 
Η) Όταν το συκώτι προσβληθεί από ασθένειες που επηρεάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία 
του, είναι δυνατόν εφόσον η πάθηση είναι προοδευτική, η ζωή του  ασθενούς να τίθεται σε 
κίνδυνο. Εάν τα φάρμακα και οι υπόλοιπες θεραπευτικές αγωγές δεν καταφέρουν να λύσουν 
το πρόβλημα και η ηπατική λειτουργία επιδεινώνεται προοδευτικά, τότε για να σωθεί ο 
ασθενής, είναι απαραίτητο να γίνει μεταμόσχευση ήπατος. 
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Θ) Δίνεται προτεραιότητα για παροχή μοσχεύματος από δότες που θα παρουσιαστούν 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε ασθενούς και το βαθμό συμβατότητας που θα υπάρξει 
μεταξύ δότη και ασθενούς. Οι δωρητές οργάνων που προσφέρουν δώρο ζωής μετά από το 
θάνατο τους σε συνάνθρωπους τους που πάσχουν είναι λίγοι, οι λίστες αναμονής μεγάλες και 
η αγωνία των ασθενών και των συγγενών τους για εξασφάλιση μοσχεύματος είναι 
βασανιστική.   

 
Ι) Χρειάζεται προστασία των μεταμοσχευθέντων ασθενών από τη μετάδοση μολυσματικών 
ασθενειών. Τα φάρμακα που δίνονται για την αποτροπή απόρριψης του οργάνου που 
μεταμοσχεύτηκε, μειώνουν την άμυνα του οργανισμού στα μικρόβια. 
 
Κ) Κίρρωση ήπατος που μπορεί να προκληθεί από το αλκοόλ, συγγενείς παθήσεις του 
ήπατος, πρωτογενή χολική κίρρωση. Ηπατική ανεπάρκεια που προκαλείται από τοξικούς 
παράγοντες όπως τα δηλητηριώδη μανιτάρια ή τη λήψη υπερβολικής δόσης ορισμένων 
φαρμάκων όπως η ακεταμινοφένη. 

 

 
0.   Το σηκώτι είναι μηχανισμός αποτοξίνωσης. 
 
10. Δεν μπορούμε να επιζήσουμε αν το σηκώτι μας πάθει κάποια σοβαρή ζημιά. 
 
11. Η μεταμόσχευση ήπατος δεν είναι προσβάσιμος για όλους τους ασθενείς. 
 
12. Η μεταμόσχευση ήπατος θέλει έμπειρους γιατρούς και καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο. 
 
13. Υπάρχουν λίστες αναμονής αφού οι δότες είναι λίγοι. 
 
14. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια ένα συγγενικό πρόσωπο. 
 
15. Τοξικές ουσίες μπορούν να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο ήπαρ. 
 
16. Οι ασθενείς μετά την επέμβαση λαμβάνουν ισόβια φαρμακευτική αγωγή. 
 
17. Λόγω του αποδυναμωμένου ανοσοποιητικού συστήματος, οι ασθενείς πρέπει να είναι 

πολύ πιο προσεκτικοί. 
 
18. Οι μεταμοσχευθέντες πρέπει να έχουν ειδική προσοχή με άλλους ασθενείς να μην 

κολλήσουν κανένα μικρόβιο. 
 

 

0. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Γ          

 
 Διασκευή αυθεντικού κειμένου Eredeti szöveg átdolgozása 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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3ο θέμα  
 

Παρακάτω βλέπετε μια σύντομη βιογραφία.  
Βρείτε τις φράσεις (σημειωμένες με Α, Β, Γ...) που ταιριάζουν στα κενά του κειμένου και 
σημειώστε το γράμμα της φράσης όχι στο κείμενο, αλλά στα τετραγωνάκια του πίνακα που 
ακολουθεί τις φράσεις, κάτω από τον αντίστοιχο αριθμό. Προσοχή όμως : υπάρχουν  δύο 
επιπλέον φράσεις που δεν ταιριάζουν πουθενά.  
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. 

 
 
 Η Σωτηρία Μπέλλου υπήρξε μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες του ρεμπέτικου.  

Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1921 στα Χάλια, και ήταν ___________ (0) τέσσερα 
αδέρφια της. Ονομάστηκε Σωτηρία από τον παππού της Σωτήρη Παπασωτηρίου, ιερέα στο 
Σχηματάρι.  

Κοντά του, στην εκκλησία, θα ζυμωθεί με τη βυζαντινή μουσική και τους 
εκκλησιαστικούς ήχους. ___________(19) αργότερα η Σοφία Βέμπο την οποία μιμείται σε 
παιδική ηλικία προκαλώντας τις αντιδράσεις της αυστηρής μητέρας της Ελένης Μπέλλου.  

Ο ισχυρός χαρακτήρας και η έντονη προσωπικότητά της αποκαλύπτονται πολύ νωρίς: σε 
ηλικία μόλις 17 ετών, το 1938, θα γνωριστεί με τον ελεγκτή λεωφορείων Βαγγέλη Τριμούρα 
με τον οποίον θα παντρευτεί, ___________ (20). Ο γάμος θα κρατήσει μόλις έξι μήνες, με 
ομηρικούς καυγάδες και ένα επεισόδιο που σημάδεψε τη ζωή της Μπέλλου. 

Σε κάποια έντονη σύγκρουση θα ρίξει βιτριόλι στο πρόσωπο του άντρα της με 
αποτέλεσμα να __________ (21) τριών ετών και έξι μηνών. Εξαργύρωσε την ποινή και 
γύρισε στη Χαλκίδα, όπου οι συγκρούσεις και «το ξύλο» από τους γονείς (την αποκαλούσαν 
«η βιτριόλισσα») ήταν σχεδόν καθημερινό. Η Μπέλλου θα εγκαταλείψει __________ (22) (ο 
πατέρας της διατηρούσε μεγάλο κατάστημα τροφίμων σε κεντρικό δρόμο) για να 
ακολουθήσει τα όνειρά της στην Αθήνα.  
       Ήταν 28η Οκτωβρίου του 1940. Οργανώθηκε στις τάξεις του ΕΑΜ. Συνελήφθη, 
βασανίστηκε από τους Γερμανούς. Από το 1940 έως το 1945 θα κάνει οποιαδήποτε σχεδόν 
δουλειά __________ (23): λαντζέρισσα, πωλήτρια τσιγάρων, αχθοφόρος. 

Η επιτυχία θα έρθει απρόσμενα: το 1945 θα την ακούσει τυχαία να παίζει ερασιτεχνικά 
κιθάρα σε μία ταβέρνα ο θεατρικός συγραφέας Κίμων Καπετανάκης. Δύο μέρες αργότερα ο 
Καπετανάκης θα φέρει μαζί του τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης θα 
μαγευτεί από την Σωτηρία και θα ____________ (24). 

Η συγκεκριμένη μέρα ___________(25) μιας λαμπρής πορείας. Η Μπέλλου θα 
τραγουδήσει κάποια από τα πιο γνωστά ρεμπέτικα τραγούδια όπως τη «Συννεφιασμένη 
Κυριακή», «Τα Καβουράκια»,  «Οταν πίνεις στην Ταβέρνα», «Γύρνα στη Ζωή την Πρώτη», 
«Κάνε Κουράγιο Καρδιά Μου» κι άλλα.  

Τα τελευταία χρόνια, παρά τη λαμπρή πορεία της, θα είναι δύσκολα. Το 1993 
διαγνώστηκε ότι ___________ (26) καρκίνο του πνεύμονα. Λίγο αργότερα χάνει τη φωνή 
της.  Στις 27 Αυγούστου του 1997 θα αφήσει την τελευταία της πνοή, ξεχασμένη, αλλά 
έχοντας πίσω της ένα τεράστιο κεφάλαιο στο ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι. 
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A) παρά τις αντιδράσεις των γονιών της 

B) της προτείνει συνεργασία. 

Γ) την πλούσια πατρική οικία 

Δ) επειδή ήταν φτωχός 

Ε) πάσχει από 

Ζ) η μεγαλύτερη από τα άλλα  

Η) για να επιβιώσει: 

Θ) καταδικαστεί σε φυλάκιση 

Ι)  αποτελεί την απαρχή 

Κ) πρότυπο της θα αποτελέσει 

Λ) τον άντρα της 

 
 
 
 
 
 
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Ζ         

 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου  
Eredeti szöveg átdolgozása 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. Elért 
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I. Olvasott szöveg értése 
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  javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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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Fontos tudnivalók 

 
Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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1ο 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 κειμένου, 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. 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη: Πατείς με, πατώ σε, για ένα κεσεδάκι δωρεάν γιαούρτι και λίγο γάλα 
 
Εκατοντάδες άτομα, κάθε ηλικίας _________(0) σήμερα το μεσημέρι ουρές στην πλατεία 
Αρχαίας Αγοράς στη Θεσσαλονίκη, για να _________(1) ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα 
μπουκάλι γάλα ή λίγο τυρί στο αλουμινόχαρτο, που _________ (2) δωρεάν κτηνοτρόφοι, 
διαμαρτυρόμενοι μεταξύ άλλων για την καθυστέρηση στις πληρωμές τους από τις 
γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες παράλληλα _________ (3) για χαμηλότερες τιμές στο 
γάλα. 
 
Η διαμαρτυρία κτηνοτρόφων της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, του Κιλκίς και άλλων 
περιοχών της Μακεδονίας, αυτή τη φορά λόγω κρίσης ________ (4) σε δωρεάν συσσίτιο, 
αφού τα δωρεάν προϊόντα ________ (5) ανάρπαστα από ανθρώπους που ________(6) 
πλέον να _________ (7) τα απαραίτητα. 
 
Ηλικιωμένοι, αλλά και νέοι, γιαγιάδες με τα εγγόνια τους, οικογένειες και μοναχικά 
άτομα, _________ (8) τα τρία φορτηγάκια από τα οποία οι κτηνοτρόφοι _________ (9) 
και μοίραζαν περίπου 1.000 μπουκαλάκια γάλα του μισού λίτρου, σχεδόν 900 κεσεδάκια 
γιαούρτι και 200 κιλά τυρί, συνολικά περίπου 1 τόνο γαλακτοκομικών προϊόντων, τα 
οποία _________ (10) σε λιγότερο από μία ώρα. 
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0. α) σχημάτιζαν       1. α) έπαιρναν 

β) σχημάτισαν                     β) πήραν 
γ) σχηματίστηκε          γ) παίρνουν 
δ) σχηματιζόταν          δ) πάρουν 

 
 

2. α) μοίραζαν       3. α) πίεσαν 
β) μοίρασαν           β) πίεζαν 
γ) μοιράστηκαν          γ) πιέζουν 
δ) μοιράζονταν          δ) πιέσουν 

 
4. α) εξελίχθηκε       5. α) γίνονταν 

β) εξελισσόταν          β) γίνουν 
γ) εξελίσσεται           γ) γίνονται 
δ) εξελιχθεί           δ) έγιναν 

 
 

6. α) δυσκολευτούν      7. α) προμηθεύουν 
β) δυσκολεύονται          β) προμήθευαν 
γ) δυσκολεύτηκαν          γ) προμηθευτούν 
δ) δυσκολεύονταν          δ) προμηθεύονται 

 
 

8. α) περικύκλωσαν      9. α) ξεφόρτωσαν 
β) περικύκλωναν          β) ξεφόρτωναν 
γ) περικυκλώσουν          γ) ξεφορτώθηκαν 
δ) περικυκλώνουν          δ) ξεφορτώνονταν 

 
 

10. α) εξαφάνιζαν 
β) εξαφάνισαν 
γ) εξαφανίζονταν 
δ) εξαφανίστηκαν 

 
 

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

β           

 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért
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2ο 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  
σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (11, 12...) και σημειώστε την πρόθεση 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.  
  
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ: από, κατά, για, χωρίς, εκτός, πριν,  με, σε, στα , στο, στην 
 

 
 
Απλές συμβουλές ________ (0) την παιδική ασφάλεια το καλοκαίρι: 
 

Α) Έχετε μαζί σας ένα παιδικό φαρμακείο, το οποίο να περιέχει _______ (11) των άλλων: 
αντισταμινική κρέμα, επιδέσμους, χανζαπλάστ αλλά και τζελ _______ (12) του τσιμπήματος 
εντόμων, τσούχτρων κλπ.  

 
 
Β) Εφοδιαστείτε ________ (13) αντιηλιακό υψηλού δείκτη προστασίας, και περιορείστε 

όσο μπορείτε την έκθεση των παιδιών στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. 
Προμηθευτείτε μετρητή έκθεσης _________ (14) ακτινοβολία UV για να σας ειδοποιεί για 
τυχόν υπερέκθεση. 

 
  
Γ)  Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά στην θάλασσα ή την πισίνα ________ (15) επιτήρηση. 
 
Δ) Η άμμος και τα βότσαλα αναπτύσουν μεγάλες θερμοκρασίες και είναι ικανά να 

προκαλέσουν έγκαυμα ________ (16) τρυφερά πέλματα των παιδιών. Προστατέψτε τα 
βάζοντας ειδικά παπουτσάκια μπάνιου, ή βοηθώντας τα να φτάσουν _________ (17) 
ακροθαλασσιά χωρίς να πατήσουν κάτω. 
 
 

Ε) Εφαρμόστε τα μέσα επίπλευσης (μπρατσάκια, κουλούρες, σωσίβια κλπ.) _______ (18) 
μπει το παιδί στο νερό.  
Μην ξεχνάτε: Ένα μωρό μπορεί να πνιγεί σε λιγότερο _________ (19) πέντε εκατοστά νερό! 

 
 

 
Ζ) Αν παρατηρήσετε εξανθήματα _________ (20) δέρμα του παιδιού ενημερώστε άμεσα 

το γιατρό σας. 
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0. 11. 12. 13. 14. 15. 

για      

 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 

     

 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért
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3ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιοι σύνδεσμοι και επιρρήματα, τον κατάλογο των 
οποίων μπορείτε να δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις λέξεις αυτές ταιριάζει στα 
κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (21, 22...) και σημειώστε τη λέξη 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.  

  
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ: παντού, μόλις, επίσης, απαλά, πάντα, λίγο λίγο, κατά μήκος,  
αφού, επάνω, τέλος, πρώτα, όσο    

 
 

Μιλφέιγ με αφράτη κρέμα βανίλια 
 
 
Στρώνουμε λαδόκολλα σε λαμαρίνα. Απλώνουμε ________ (0) τη σφολιάτα. Με πιρούνι 

την τρυπάμε ________ (21) και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C , στον 
αέρα, για 10 λεπτά. Βγάζουμε τη σφολιάτα από το φούρνο και την αναποδογυρίζουμε με τη 
βοήθεια της λαδόκολλας. Χαμηλώνουμε το φούρνο στους 170°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο 
για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.  

 
 
Βάζουμε το μισό από το γάλα σε κατσαρόλα να ζεσταθεί και τη βανίλια, αφού _______ 

(22) τη χαράξουμε κατά μήκος. 
 
 
 Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το αλεύρι και το υπόλοιπο κρύο γάλα με μίξερ 

χειρός. Αφαιρούμε τη βανίλια και με τη μύτη ενός μαχαιριού ξύνουμε τον καρπό της και τον 
ρίχνουμε στο γάλα.________ (23), και ________ (24) ανακατεύοντας με σύρμα, 
προσθέτουμε το μείγμα χτυπημένων αυγών στο ζεστό γάλα. Ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η 
κρέμα. ________ (25) δέσει την αποσύρουμε από τη φωτιά. 

 
 
 Προσθέτουμε το βούτυρο για να λιώσει ________ (26) είναι ζεστή. Ανακατεύουμε με 

σύρμα. Τη βάζουμε σε μπολ φαρδύ και καλύπτουμε με μεμβράνη κολλώντας τη στην 
επιφάνεια της κρέμας για να μην κάνει πέτσα.  

 
 
Χτυπάμε την κρέμα βανίλιας, _________ (27) κρυώσει, με μίξερ χειρός για να 

αφρατέψει, μετά ανακατεύουμε ________ (28) με σπάτουλα. Κόβουμε _________ (29) την 
ψημένη σφολιάτα σε 3 ίσα μέρη. Βάζουμε σε πιατέλα το πρώτο φύλλο, απλώνουμε τη μισή 
κρέμα, βάζουμε το δεύτερο, απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα και _________ (30) καλύπτουμε 
με το τρίτο φύλλο σφολιάτας.  

Καλό είναι να στήνουμε το μιλφέιγ την τελευταία στιγμή για να μη νοτίζουν τα 
μπισκότα._________ (31). 
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0. 21. 22. 23. 24. 25. 

επάνω      

 
 
 
 

26. 27. 28. 29. 30. 31. 

      

 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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4ο θέμα 

 
Στο παρακάτω κείμενο βλέπετε κάποια ουσιαστικά και επίθετα σε ονομαστική πτώση ενικού 
αριθμού που δίνονται σε παρένθεση. Συμπληρώστε τα κενά (σημειωμένα  με αραβικούς 
αριθμούς 32, 33...) γράφοντας αυτές τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση και στον κατάλληλο 
αριθμό και σημειώστε τες  όχι στα κενά του κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της 
δεύτερης σειράς του πίνακα που βρίσκεται στην απέναντι σελίδα. Προσοχή όμως: τα άρθρα δεν 
χρειάζονται σε κάθε περίπτωση. 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. 

 
 

Στο ανατολικό τμήμα ____(0)____(νησί), πάνω σ’ έναν απότομο βράχο με εξαιρετική θέα 
προς το πέλαγος, είναι χτισμένο το ιστορικό χωριό Κάστρο. ____ (32)____ (τείχος) που το 
περιβάλλουν το προστατεύουν από ____(33)____ (αέρας) του Αιγαίου και από ____(34)____ 
(πειρατής) που του επετίθεντο στα παλιά χρόνια. Πάνω στην αρχαία πρωτεύουσα 
____(35)___ (Σίφνος), το 1635 χτίστηκε ένα βενετσιάνικο οχυρό και στη συνέχεια 
αναπτύχθηκε ο οικισμός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό, άλλωστε, αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα δείγματα ____(36)____ (μεσαιωνική πολεοδομία). Ο επισκέπτης μπαίνει 
ακόμη και σήμερα στο Κάστρο από _____(37)____ (παλιά είσοδος), τις «λόζιες», που κάποτε 
κλείδωναν για λόγους ____(38)____ (ασφάλεια). Η διάταξη των επιπέδων των δρόμων είναι 
τέτοια, ώστε πολλές φορές η διέλευση εξασφαλίζεται με μικρές γέφυρες. Τα παλιά σπίτια με 
τα ξύλινα μπαλκόνια, τα οικόσημα, ____(39)____ (αρχαίος κίονας) που χρησιμοποιήθηκαν 
ως ____(40)____ (αρχιτεκτονικό μέλος) μεταγενέστερων κτιρίων, οι μαρμάρινες σκαλιστές 
ρωμαϊκές λάρνακες που συναντά κανείς στα σοκάκια συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία. 
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0. 32. 33. 34. 35. 

του νησιού     

 
 
 
 
 
 

36. 37. 38. 39. 40. 

     

 
 

Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 11   
4. feladat 9   

Feladatpont összesen 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
  javító tanár 

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

 
 
 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 ένα κείμενο για δημοπρασίες στο διαδίκτυο. 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, σημειώνοντας 
την απάντηση δίπλα στην ερώτηση, όπως βλέπετε στην πρώτη περίπτωση (με 0) που είναι 
απλώς παράδειγμα. Μην γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για 
τον καθηγητή. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 
 
 
0. Τι ακριβώς συμβαίνει σε μια δημοπρασία στο διαδίκτυο; 

Πωλούνται και αγοράζονται προϊόντα. 
 

1. Για ποιο λόγο διαλέγουν οι χρήστες να μπαίνουν στο παζάρεμα; 
 
….…………………............................................................................................................... 
2. Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες όταν αγοράζουν κάτι από έναν άγνωστο; 
 
….…………………............................................................................................................... 
3. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα είδη που αλλάζουν χέρια; 
 
….…………………............................................................................................................... 
4. Πώς μπορούν να κάνουν αναζήτηση οι χρήστες στην κεντρική σελίδα; 
 
….…………………............................................................................................................... 
5. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να κάνει εγγραφή ένας χρήστης στην ιστοσελίδα; 
 
….…………………............................................................................................................... 
6. Με ποιο τρόπο γίνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων; 
 
….…………………............................................................................................................... 
7. Χρειάζεται να πληρώνουν οι χρήστες όταν βάζουν αγγελίες; 
 
….…………………............................................................................................................... 
8. Τι ποσοστό παίρνει η ιστοσελίδα επί των πωλήσεων πάνω από 100 ευρώ; 
 
….…………………............................................................................................................... 
9. Πώς γίνεται η πληρωμή στη σελίδα; 
 
….…………………............................................................................................................... 
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2ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο με σύμβουλες  κηπουρικής.  
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. Μην γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή.  
 
 
  

ΣΩΣΤΟ 
 
ΛΑΘΟΣ 

0. Τον Δεκέμβριο φροντίζουμε τον λαχανόκηπο να είναι έτοιμος για 
φύτευση. Χ 

 

10. Αν δεν αρχίσουμε να σπέρνουμε πριν από 15 Ιανουαρίου,   θα 
πρέπει να αγοράσουμε έτοιμα φυτά. 

  

11. Όταν σπέρνουμε, βάζουμε τον σπόρο όσο πιο βαθιά γίνεται.   
12. Οι σπόροι θα φυτρώσουν πιο γρήγορα εάν βάλουμε κοπριά μέσα 
στην κασέλα. 

  

13. Από τον Ιανουάριο θα περάσουνε δύο μήνες μέχρι να φυτέψουμε.   
14. Πριν σκάψουμε, τραβάμε το χώμα με τη τσουγκράνα αριστερά 
και δεξιά. 

  

15. Τα παρτέρια θέλουν δύο βδομάδες να πάρουν αρκετό αέρα και 
βρόχινο νερό. 

  

16. Τα ξεραμένα φύλλα τα βάζουμε μεταξύ της στρώσης κοπριάς και 
κομπόστας. 

  

17. Με το φτυάρι θα βγάλουμε λίγο χώμα από το παρτέρι να μην 
υψωθεί τόσο. 

  

18. Το αφράτο χώμα είναι κατάλληλο για την σωστή ανάπτυξη των 
φυτών. 
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3ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για σκύλους. 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντιστοιχίσετε, δηλαδή να ταιριάξετε, το πρώτο μέρος κάθε  
φράσης (σημειωμένα με αριθμούς: 19, 20, 21...) με το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη  
συνέχεια της ίδιας φράσης (σημειωμένα 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 περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μην γράφετε στον 
πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το κεί- 
μενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 
 
0. Το κείμενο μιλάει για Α) πιο μεγάλους σκύλους του εκτροφέα. 
19. Ένα καθαρόαιμο σκυλάκι Β) μπορεί να έχει αρνητικά χαρακτηριστικά. 
20. Καλό είναι να  δείτε  Γ) βρίσκετε σκύλους που τους δίνουν 

δωρεάν. 
21. Μπορεί να αλλάξετε γνώμη Δ) να σκεφτείτε δύο φορές την τελική 

απόφαση. 
22. Σε μικρές αγγελίες Ε) διάφορους τρόπους απόκτησης σκύλου. 
23. Ένας δωρεάν σκύλος Ζ) αν πραγματικά θέλετε αυτό το είδος. 
24. Πάντα Η) θέλει ψάξιμο να ξέρετε αν υπάρχουν 

εκτροφείς. 
 
 
 
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

E       
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 9   
3. feladat 6  

Feladatpont összesen 24   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
  javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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! 



 

Újgörög nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1211 
  IV. Íráskészség 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. május 26.  8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 ●

 2
0

1
4

. 
m

á
ju

s
 2

6
. 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 8 2014. május 26. 
1211 

Újgörög nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 
 

 
Nyomtatott szótár használható! 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 2014. május 26. 
1211 

Újgörög nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 8 2014. május 26. 
1211 

Újgörög nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
1ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε μια ανακοίνωση από την τηλεόραση. Γράψτε μια αίτηση συμμετοχής στον 
Αρχισυντάκτη της εκπομπής (120-150 λέξεις) συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά προσωπικά 
στοιχεία, εξηγώντας τα κίνητρά σας και περιγράφοντας τις ικανότητες που έχετε.  
 

Δήλωστε σημμετοχή στη νέα σεζόν του τηλεοπτικού διαγωνίσματος ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ 
ΤΑΛΕΝΤΟ! 

Οι δηλώσεις γίνονται δεκτές σε κάθε μορφή διασκέδασης στο χώρο του θεάματος. 
Έφτασε η μεγάλη στιγμή να ανακαλυφθεί το ταλέντο σου πάνω στη σκηνή! 
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2ο θέμα 
 
Γράψτε ένα κείμενο (200-250 λέξεις) για ένα από τα παρακάτω θέματα: 
 

Θέμα 2/A 
 

«Πολιτική κουζίνα» 
 
Πρόσφατα είδατε μια ελληνική ταινία που σας πήγε σε ένα γευστικό ταξίδι στους Έλληνες της 
Μικράς Ασίας. Αυτό σας έκανε να σκεφτείτε για το ποιο ρόλο παίζει η γαστρονομία στη ζωή του 
Έλληνα. Αφού θέλετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, γράψτε για τα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής κουζίνας (διατροφικές συνήθειες, φαγητά, μυρωδικά, τρόποι μαγειρέματος κτλ.) σε 
ένα τουριστικό φόρουμ στο διαδίκτυο.  
 

Θέμα 2/B 
 

«Το καλύτερο σχολείο» 
 
Θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό ενός ελληνικού περιοδικού με θέμα « Το καλύτερο 
σχολείο». Εάν βγείτε πρώτος, θα κερδίσετε ένα ταξίδι στην Ελλάδα με όλη την τάξη σας. Κάντε 
μια λεπτομερή παρουσίαση του σχολείου σας (τοποθεσία/τύπος σχολείου, σύνολο των 
μαθητών/τάξεων, ποικιλία/επίπεδο των μαθημάτων, διάφορες ιδιαιτερότητες κτλ.). Επίσης 
γράψτε εν συντομία για την ιστορία του σχολείου και προσπαθήστε να κάνετε την καλύτερη 
δυνατόν εντύπωση δίνοντας έμφαση στις πιο θετικές πλευρές. 
 
 
 

Σας παρακαλώ να σημειώσετε εδώ ποιο θέμα 
διαλέξατε. 
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 

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

Összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

Összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
   javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

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

   
     
     
         

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