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Fontos tudnivalók 
 
 
 
Ebben az összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
 
Σ’ αυτό το μέρος των εξετάσεων θα βρείτε 3 θέματα. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λεξικό. 
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1ο  θέμα 
 
Διαβάστε ένα κείμενο για τα Καλάβρυτα. Αντιστοιχίστε τις φράσεις της πρώτης στήλης (με 
αραβικούς αριθμούς: 1, 2, 3 ...) με τις φράσεις της δεύτερης στήλης (με κεφαλαία γράμματα: Α, 
Β, Γ ...) και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω στη σελίδα, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από 
τον αριθμό το γράμμα της φράσης που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 

 
 

Καλάβρυτα 
 
Τα Καλάβρυτα είναι μια μικρή γραφική κωμόπολη στην ορεινή Αχαΐα. Απέχει 77 χλμ. από 
την Πάτρα (περίπου 1,5 ώρα) και 180 χλμ. από την Αθήνα. Αποτελεί τουριστικό προορισμό 
για πολλούς επισκέπτες, τόσο τους χειμερινούς όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Το χιονοδρομικό κέντρο, το φαράγγι του Βουραϊκού με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, το 
σπήλαιο των λιμνών, οι ιστορικές μονές και τα όμορφα ορεινά χωριά των Καλαβρύτων, είναι 
μερικές από τις προκλήσεις της περιοχής. 
Στην περιοχή της επαρχίας Καλαβρύτων υπάρχουν πάρα πολλά πανέμορφα χωριά, άγνωστα 
στο ευρύ κοινό, που έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στον επισκέπτη. Φυσική ομορφιά, 
πετρόχτιστα αρχοντικά, γραφικές διαδρομές, τοπικές συνταγές, και παραδοσιακούς ξενώνες. 
Τα Καλάβρυτα ιστορικά εμφανίζονται το 776 π.χ. με το όνομα Κυναίθη.Το όνομα φανερώνει 
την έφεση των κατοίκων για το κυνήγι. Η Κυναίθη τοποθετείται νοτιοανατολικά των 
σημερινών Καλαβρύτων. Το σημερινό τους όνομα που εμφανίστηκε με την φραγκοκρατία 
οφείλεται στις καλές και δροσερές πηγές που έτρεχαν μέσα και έξω από την πόλη. Είναι 
κτισμένα σε υψόμετρο 756 μέτρων από τη θάλασσα στη σκιά του Χελμού σε προνομιακή 
θέση γεμάτη από έλατα.  
Στα Καλάβρυτα θα φτάσετε εύκολα από την Εθνική Οδό Αθηνών - Πάτρας. Στο ύψος του 
Διακοφτού αρχίζει ο ανηφορικός δρόμος. Ο δρόμος είναι στενός με λίγες στροφές, γι' αυτό θα 
χρειαστεί προσεχτική οδήγηση.  
Τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται μέσα στην πόλη ή στις παρυφές της και τα τελευταία 
χρόνια αυξάνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  
Το χειμώνα φυσικά οι περισσότεροι περνούν τη μέρα τους στο χιονοδρομικό κέντρο που 
απέχει μόλις 14 χλμ. Η διαδρομή μέχρι εκεί είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς περνά μέσα 
από το ελατόδασος, το οποίο είναι ακόμα πιο όμορφο, όταν είναι χιονισμένο. Οι οικογένειες 
με παιδιά μπορούν να απολαύσουν μία θαυμάσια βόλτα στα σπήλαια των Λιμνών ή να 
κανονίσουν μαθήματα σκι στο χιονοδρομικό. 
Βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης η ιστορική μονή «Αγία Λαύρα»,μια από τις 
αρχαιότερες μονές του ελληνικού και κυρίως του πελοποννησιακού χώρου, γνωστή ως τόπος 
έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης 1821. 
 

http://www.ekalavrita.gr/
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Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 
0. Τα Καλάβρυτα είναι μια μικρή 
κωμόπολη  

Α) το χιονοδρομικό κέντρο, το φαράγγι 
του Βουραϊκού, το Οδοντωτό, το 
σπήλαιο λιμνών κτλ.  

1. Απέχει 77 χλμ. από την Πάτρα Β) που έχει σχέση με το κυνήγι και 
βρίσκεται λίγο πιο έξω από την σημερινή 
πόλη.  

2. Έχει πολλούς τουριστικούς 
προορισμούς  

Γ) σ’ ένα ελατόδασος στη σκιά του 
Χελμού. 

3. Μερικά αξιοθέατα από τα πολλά είναι Δ) στο νομό Αχαΐα.  
4.  Τα χωριά προσφέρουν φυσική 
ομορφιά,  

Ε) και μετά από το Διακοφτό ο δρόμος 
στενεύει και έχει στροφές.  

5. Εμφανίζεται το 776 π.Χ. με το όνομα 
Κυναίθη 

Ζ) αυξάνεται γρήγορα τα τελευταία 
χρόνια.  

6. Το σημερινό όνομα της πόλης  Η) απέχει 14 χλμ. από την πόλη. 
7. Υψώνεται 756 μ. από τη θάλασσα  Θ) και 180 χλμ. από την Αθήνα. 
8. Προσεγγίζεται στην εθνική οδό 
Αθήνας-Πάτρας,  

Ι) σχετίζεται με τις δροσερές πηγές της. 

9. Ο αριθμός των ξενοδοχείων  Κ) για το καλοκαίρι και για το χειμώνα. 
10. Το χιονοδρομικό κέντρο  Λ) από την πολύ παλιά μονή «Αγία 

Λαύρα». 
11. Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε Μ) πετρόχτιστα αρχοντικά, παλιές 

συνταγές, παραδοσιακούς ξενώνες.  

 

 

 

 

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

Δ            
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2ο θέμα 

Θα διαβάσετε μια συνέντευξη με τον διάσημο τραγουδιστή Παντελή Θαλασσινό. Από το κείμενο 
λείπουν οι ερωτήσεις. Βρείτε ποια ερώτηση (Α, Β, Γ, Δ, ..) ταιριάζει με ποια απάντηση 
(σημειωμένες με αραβικούς αριθμούς.) και σημειώστε τα αντίστοιχα γράμματα στον πίνακα 
κάτω. Η πρώτη περίπτωση είναι παράδειγμα με 0. Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο 
φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, επειδή αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.   
 
 
0. Είμαι νησιώτης αλλά έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα και πλέον συνήθισα. 
Έχω ζήσει 7 χρόνια στη Χίο, ενώ στην Αθήνα ζω γύρω στα 17 χρόνια και άλλα 18 χρόνια 
στο Κερατσίνι. Αν θέλεις να είσαι μέσα στο σύστημα, ειδικά στη δουλειά μας, η Αθήνα 
είναι σχεδόν μονόδρομος.  
  
12. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή που 
μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα. Μπορώ να ερμηνεύω τα τραγούδια μου. Και νομίζω ότι τα 
δικά μου τραγούδια τα ερμηνεύω πολύ καλύτερα από πολλούς, αφού βγαίνουν από μέσα μου.  
 
13. Ναι νομίζω ότι συνδυάζεται. Όταν είναι καλό ένα τραγούδι μπορεί να κάνει και επιτυχία. 
Αν και το "καλό" είναι κάτι σχετικό και εξαρτάται πάντα από τα γούστα του καθενός.  
 
14.  Όλα τα τραγούδια τα εκτιμώ. Θεωρώ όμως ιερό ένα τραγούδι που μπορεί να διασκεδάσει 
τον κόσμο.  
 
15. Προτιμώ τη φυσική μουσική όπως παίζεται σε παρέες.  
 
16. Έχω θαυμασμό σε πολλούς καλλιτέχνες, αλλά όχι σε διάρκεια. Θαυμάζω περισσότερο 
τραγούδια και συγκεκριμένες ερμηνείες. Μπορεί δηλαδή ένας τραγουδιστής να μου αρέσει 
πολύ σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι και καθόλου σε άλλα. 
 
17. Για παράδειγμα ακούω Pink Floyd ή Eric Clapton. Γενικά rock μουσική, όχι όμως στην 
πολύ "σκληρή" μορφή της, αλλά περισσότερο στη μελωδική. Με αυτό το είδος μουσικής 
μεγάλωσα. Παλιότερα έπαιζα rock.  
 
18. Τη συναυλία στο Ηρώδειο που τραγούδησα κάποια κομμάτια του Γιάννη Μαρκόπουλου. 
Ίσως γιατί τα τραγούδια δεν ήταν δικά μου αλλά ενός τόσο μεγάλου δημιουργού και 
αισθανόμουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Επίσης η φετινή συναυλία στο αρχαίο ωδείο της Πάτρας 
ήταν μεγάλη εμπειρία. Πάντως κάθε συναυλία έχει τα σημαντικά της στοιχεία... 
 
19. Πάντα έχω άγχος. 
  
20. Λάθη στο πρόγραμμα γίνονται παντού και πάντα. Κάθε βράδυ η ορχήστρα κάνει κάποια 
λάθη που ίσως δεν γίνονται αντιληπτά. Στη σκηνή γενικά εξακολουθώ να αισθάνομαι μια 
ντροπή, είναι κάτι ανθρώπινο που δεν μπορώ να ξεπεράσω. 
 
21. 17 
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22. Με βοηθάει σαν αυστηρός κριτής μου. Είναι αυτή που πρώτη θα ακούσει τα τραγούδια 
μου και θα μου πει τη γνώμη της για αυτά. Και τη γνώμη της τη μετράω πολύ. 
 
23. Είναι η ηρεμία μου. Καμία σχέση ο "Θαλασσινός" με τον "Παντελή". Στο σπίτι μου 
προσπαθώ πάντα να είμαι ο Παντελής με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. 
 
24. Θα ήμουν άδικος αν έλεγα ότι μου λείπουν πράγματα. Η ζωή μου τα έχει φέρει πολύ 
καλά. 
 
 
 
Α) Ποιο τραγούδι εκτιμάς περισσότερο; Αυτό που οδηγεί σε διασκέδαση, ή αυτό που οδηγεί 
σε σκέψη και προβληματισμό; 
Β) Έχεις κάνει αρκετές συναυλίες.... Μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια συναυλία; 
Γ)  Ένας "νησιώτης" που ζει και εργάζεται ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας... Δεν σε 
ενοχλεί η ζωή της μεγαλούπολης; 
Δ) Το άγχος αυτό προέρχεται από φόβο μήπως γίνει κάποιο λάθος στο πρόγραμμα; 
Ε) Στους δίσκους σου ερμηνεύεις κυρίως δικά σου τραγούδια. Θα σε ενδιέφερε κάποια 
στιγμή να κάνεις ένα δίσκο με τραγούδια κάποιου άλλου συνθέτη; 
Ζ) Ποιους Έλληνες καλλιτέχνες θαυμάζεις; 
Η) Η κόρη σου η Φαίδρα; 
Θ) Πάνω στη σκηνή έχεις άγχος; 
Ι) Η "επιτυχία" συνδυάζεται με το "καλό"; 
Κ) Από ξένη μουσική ποια είναι τα ακούσματα που έχεις; 
Λ) Σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα ή παραδοσιακά; 
Μ) Η γυναίκα σου σε βοηθάει στην καριέρα σου; 
Ν) Υπάρχει ακόμη στη ζωή σου κάτι που σου έχει λείψει ή που δεν έχεις καταφέρει ακόμα να 
αποκτήσεις; 
Ξ) Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος; 
 
 
 

http://www.musiccorner.gr/synetneyxeis/thalassinos.html 
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3ο θέμα: 

Θα διαβάσετε ένα παραμύθι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σημειώσετε ένα Χ στην 
αντίστοιχη στήλη, δίπλα σε κάθε φράση, ανάλογα αν είναι σωστό ή λάθος, όπως βλέπετε στην 
πρώτη περίπτωση, παράδειγμα με μηδέν. Μην γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι 
αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.  

 
Μια μέρα η αλεπού βγήκε από τη φωλιά της και καθόταν στον ήλιο. Η φωλιά της ήταν κάτω 
από το βουνό. Φυσούσε κι ένας αέρας, κρύος, χιόνι. Ύστερα από λίγη ώρα, ήρθαν και τ’ 
αλεπουδάκια της, κι έκατσαν και ‘κείνα κοντά της. Κάτσε, κάτσε, κόντευε το μεσημέρι κι η 
αλεπού δεν εκουνιόταν από ‘κει.  
Ένα αλεπουδάκι της λέει: 

- Τι κάνουμε τώρα εδώ, μάνα;  
- Ζεσταινόμαστε, για να σε χαρώ! του λέει.  
- Και που ‘ναι η φωτιά, μάνα; 
- Δεν την βλέπεις; Να την εκεί πάνω στ’ αντικρινό βουνό.  

Το αλεπουδάκι δεν είδε τίποτε. Ύστερα από λίγην ώρα έβαλε τις φωνές: 
- Μάνα, μάνα, νερό, μάνα!  
- Τι έπαθες, παιδάκι μου! Τι το θέλεις το νερό; 
- Νερό, μάνα, νερό! Κάηκα! 
- Πόθεν κάηκες, παιδάκι μου; 
- Από μια σπίθα. Πετάχτηκε από τη φωτιά που ανάβει εκεί πάνω που μου έδειξες και 

έκαψε τ’ αυτί μου. 
- Μπράβο, παιδί μου! του λέει η αλεπού. Τώρα κατάλαβα πως είσαι έξυπνο και μπορείς 

να ζήσεις μοναχό σου πια.  
Καλά το λένε:  «Η αλεπού δέκα χρονών και το αλεπουδάκι έντεκα!» 
 

Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, μέρος δεύτερο  
Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων Αθήνα 1974 σελ. 44-45 

 
 

  Σωστό Λάθος 

0. Η φωλιά της αλεπούς ήταν πάνω στο βουνό.  Χ 

25. Η αλεπού έκατσε μπροστά στη φωλιά της να ζεσταθεί.   

26. Στο απέναντι βουνό ήταν μια μεγάλη φωτιά.   

27. Το αλεπουδάκι δεν είδε τη φωτιά.   

28. 
Το αλεπουδάκι φώναζε για νερό, γιατί μια σπίθα του έκαψε το 
αυτί. 

  

29. Η μαμά του παίνευε το αλεπουδάκι λόγω της πονηριάς του.   

30. Η αλεπού ήταν 10 χρονών, και το αλεπουδάκι 11.   

 
25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók  

 
 
 
Ebben az összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
 
 
 

Τα θέματα είναι τρία.  

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λεξικό. 
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1ο θέμα 

Παρακάτω θα διαβάσετε τις εντυπώσεις από ένα ταξίδι στα Zαγοροχώρια. Θέλετε να δώσετε τις 
ίδιες πληροφορίες σε κάποιον φίλο σας που  σκέφτεται να επισκεφτεί εκεί. Βάλτε τα ρήματα 
στον απλό μέλλοντα του ενικού αριθμού. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη 
γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται 
για τον καθηγητή. 

Πηγαίνοντας στα Ζαγοροχώρια συναντάτε (0.) ένα σύνολο 46 χωριών στην ορεινή 
περιοχή της Πίνδου. Στο Ζαγόρι δε βρίσκετε (1.) άσχημο χωριό. Στα απλά αγροτικά κτίσματα 
και στις εκκλησίες οι λαξευμένες πέτρες διατηρούν κάτι από τη μεγάλη τέχνη των παλιών 
μαστόρων. Καλοδιατηρημένα χωριά βλέπετε (2.) πολλά. Ο δρόμος που σας οδηγεί ως το 
Πάπιγκο, περνάει από την κεντρική αρτηρία για Κόνιτσα. Στη συνέχεια περνάτε (3.) από την 
Αρίστη και ανηφορίζετε (4.) προς τους δύο οικισμούς, το Μικρό και το Μεγάλο 
Πάπιγκο. Κάθεστε (5.) στην πλατεία του μικρού χωριού και κοιτάζετε (6.) τη θέα στις 
πλαγιές. Χαλαρώνετε (7.) στα καφενεδάκια και τις ταβέρνες του χωριού, κυρίως 
όμως χαίρεστε (8.) τη φύση. Αντικρίζετε (9.) τα λαμπερά νερά του Βοϊδομάτη, τις κορυφές 
της Αστράκας, αγναντεύετε (10.) τη θέα προς το φαράγγι του Βίκου, επισκέπτεστε (11.) τις 
κολυμπήθρες (φυσικές πισίνες στο δρόμο από Μεγάλο προς Μικρό Πάπιγκο) και παίρνετε 
(12.) τη μεγάλη ανηφόρα της Τύμφης προς τη Δρακόλιμνη. Τα Ζαγοροχώρια πάντα 
γοητεύουν τους επισκέπτες τους, οι οποίοι γυρίζουν σπίτι γεμάτοι από καλές εντυπώσεις.   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2789,10576/unit=184 
 
0. θα συναντήσεις 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

7. _____________________________________________ 

8. _____________________________________________ 

9. _____________________________________________ 

10. ____________________________________________ 

11. ____________________________________________ 

12. ____________________________________________ 
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2ο θέμα 
 
Στο παρακάτω κείμενο θα βρείτε κάποιους αριθμούς. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να 
γράψετε τους υπογεγραμμένους αριθμούς με γράμματα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι 
παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι 
αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 
Ο χρόνος έχει 365 (0.) μέρες. 
Αν βγάλουμε τα 52 (13.) Σάββατα μας μένουν 313 (14.) μέρες. 
Αν βγάλουμε και τις 52 Κυριακές μας μένουν 261 (15.) μέρες. 
Οι 50 μέρες του καλοκαιριού είναι ζεστές για να διαβάσουμε, άρα μένουν μόνο 213. 
Κοιμόμαστε 8 ώρες τη μέρα, συνεπώς σε ένα χρόνο αυτό σημαίνει 122 (16.) μέρες ύπνου. 
Μας υπολείπονται λοιπόν 91 (17.) μέρες. 
...  Αν χαζέψουμε μόνο για μία ώρα κάθε μέρα, από αυτές τις μέρες χάνουμε άλλες 15 μέρες 
και έτσι μένουμε μόνο με 76 (18.) ημέρες ελεύθερες. 
Τρώμε 2 ώρες την ημέρα, δηλαδή 35 (19.)  ημέρες. 
Με αυτό τον τρόπο μας μένουν 41 (20.) ημέρες ελεύθερες. 
Αν αφαιρέσουμε όμως τις 35 ημέρες συνολικών διακοπών θα μας μείνουν μονάχα 6 ημέρες. 
Κι αν αρρωστήσουμε τις μισές από αυτές μένουν 3 μέρες. 
Κι αν βγούμε δυο μέρες μας μένει μόνο ΜΙΑ ΜΕΡΑ. 
Ε... ποιός διαβάζει στα γενέθλιά του?? 
 
 
0. τριακόσιες εξήντα πέντε  

13. ___________________________________________ 

14. ___________________________________________  

15. ___________________________________________ 

16. ___________________________________________ 

17. ___________________________________________ 

18. ___________________________________________ 

19. ___________________________________________ 

20. ___________________________________________ 

 
 

 
 

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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3ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια επίθετα. Βρείτε ποια από τις τέσσερις λέξεις (Α, Β, Γ, 
Δ) ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (21, 22, 23...) και 
σημειώστε το γράμμα της αντίστοιχης περίπτωσης στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης 
σειράς του πίνακα που βρίσκεται κάτω από τις λέξεις. Η πρώτη περίπτωση είναι παράδειγμα με 
0. Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, επειδή αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή.   
 
 
Το μήλο είναι φρούτο, καρπός του δέντρου μηλιά, της οικογένειας των  (0.). Είναι ένα από τα 
πιο (21.) φρούτα. Το δέντρο είναι φυλλοβόλο και φτάνει τα 5-12 μέτρα ύψος με φύλλα που 
έχουν (22.) σχήμα και (23.) άκρη. Ανθίζει την άνοιξη με (24.) άνθη. Η μηλιά ήταν (25.) από 
τους (26.) χρόνους, τόσο σε (27.) όσο και σε (28.) μορφή. Η καταγωγή της τοποθετείται στην 
περιοχή νότια του Καυκάσου. Το δέντρο καλλιεργείται από την αρχαιότητα στην Ασία και 
στην Ευρώπη. Η μηλιά αναφέρεται από το Θεόφραστο τον 3o αι. π.Χ.. Με την ανακάλυψη 
του νέου κόσμου και την εγκατάσταση αποίκων (29.) ποικιλίες μεταφέρθηκαν στην Αμερική. 
Αν τρως ένα μήλο κάθε μέρα, κάνεις καλό στην υγεία σου, γιατί βάζεις (30.) βιταμίνες C 
στον οργανισμό σου.  
 

0. Α Ροδοειδή 21. Α διαδεδομένα 22. Α ελλειψοειδής  
 B Ροδοειδής  B διαδεδομένη  B ελλειψοειδή 

 Γ Ροδοειδές  Γ διαδεδομένες  Γ ελλειψοειδές 

 Δ Ροδοειδών  Δ διαδεδομένο  Δ ελλειψοειδής  

         
23. Α μυτερές 24. Α άσπρη 25. Α γνωστά 

 B μυτερή  B άσπρο  B γνωστές 
 Γ μυτερός  Γ άσπρα  Γ γνωστό 
 Δ μυτερά   Δ άσπρες  Δ γνωστή 
         

26. Α προϊστορικά 27. Α άγρια 28. Α καλλιεργούμενα 
 B προϊστορικές B άγριες B καλλιεργούμενη 
 Γ προϊστορικός Γ άγριος Γ καλλιεργούμενες 
 Δ προϊστορικούς Δ άγριο Δ καλλιεργούμενο 
       

29. Α πολλά ευρωπαϊκά 30. Α πολλά 
 B πολλή ευρωπαϊκή  B πολλή 
 Γ πολλές ευρωπαϊκές  Γ πολλές 
 Δ πολλών ευρωπαϊκών  Δ πολλούς 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Δ           

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 12   
2. feladat 8   
3. feladat 10   

Feladatpont összesen 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
     Dátum: …………………. 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség     

   
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………….   Dátum: …………………. 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

Név:  ...........................................................  osztály:......  
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III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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 

διαβάσετε) 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 κυρ’ Μανόλη από την Αντίπαρο. Αυτό που πρέπει να κάνετε 
είναι να αντιστοιχίσετε το πρώτο α μέρος κάθε φράσης, σημειωμένο με αραβικούς αριθμούς, με 
το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη συνέχεια της ίδιας φράσης, σημειωμένη με κεφαλαία γράμματα. 
Μετά συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από τις φράσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι με τον αριθμό 
το γράμμα της συνέχειας που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση με μηδέν είναι παράδειγμα. Μη 
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 
 
 

Πρώτο μέρος της φράσης Συνέχεια της φράσης 
0. Ο κυρ’ Μανόλης μένει σ’ όλη τη ζωή στο 
νησί, 

Α) με τα ζώα πήγαιναν τα σιτάρια και 
κριθάρια τους στο μυλωνά.  

1. Τότε οι περισσότεροι ήταν αγρότες,  Β) δούλευαν εργάτες σε άλλους, ενώ 
αυτοί που είχαν κτήματα περνούσαν 
καλά. 

2. Το αλεύρι τους κάνανε εδώ,  Γ) δεν υπάρχουν πια.  
3. Το ψωμί τους Δ) γίνανε βαπόρια. 
4. Η ζωή ήταν σκληρή, γιατί πολλοί που δεν είχαν 
χωράφια  

Ε) το έφτιαχναν στο σπίτι στους δικούς 
τους φούρνους. 

5. Πολλά επαγγέλματα άλλαξαν, από τα καΐκια  Ζ) με τον τουρισμό. 
6. Μυλωνάς, τσαγκάρης και πηγαδάς  Η) τους φωνάζανε «λόρδους».  
7. Τους τουρίστες που πήγαιναν στα σπήλαια Θ) τώρα όλοι θέλουν τη θάλασσα, και 

όχι τι γη.  
8. Τώρα όλοι ασχολούνται  Ι) από το φεριμπότ που τους ενώνει με 

τα πάντα.  
9. Η ζωή τους κρέμεται  Κ) με εξαίρεση την περίοδο όταν ήταν 

φαντάρος.  
 
 
 

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

Κ          

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Μax. Elért 
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2ο θέμα 
 
Θα ακούσετε ένα κείμενο για τις οδηγίες χρήσης καφετιέρας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι 
να βάλετε στη σωστή σειρά τις οδηγίες που βρίσκετε ανακατεμένες, σημειωμένες με αραβικούς 
αριθμούς, που αρχίζουν με 10. Βάλτε στην γραμμή που βρίσκεται δίπλα τους τον αριθμό που 
ταιριάζει, αρχίζοντας από 1 έως 11.  Η πρώτη περίπτωση με μηδέν είναι παράδειγμα. Μη 
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. 
 
0. Πριν από την πρώτη χρήση λειτουργήστε την δύο φορές μόνο με νερό.           __1.__ 
 
10. Τοποθετήστε την κανάτα σωστά κάτω από την θήκη του φίλτρου της καφετιέρας. ______ 
 
11. Το εσωτερικό της κανάτας καθαρίζεται με μαλακή βούρτσα και ζεστό νερό,  
και η επιφάνεια με υγρό πανί.                ______ 
 
12. Αφαιρέστε το φίλτρο και πλύνετέ το στο χέρι.              ______ 
 
13. Μεταξύ των δυο λειτουργιών πρέπει να κρυώσει για πέντε λεπτά.           ______ 
 
14. Όταν είναι έτοιμος ο καφές, βγάλτε την κανάτα και περιστρέψτε το καπάκι της.    ______ 
 
15. Βάλτε το πολύ 8 φλιτζάνια κρύο νερό στο δοχείο.            ______ 
 
16. Κλείστε τη θήκη και βάλτε την καφετιέρα να λειτουργήσει.            ______ 
 
17. Το καπάκι πρέπει να το βάλετε πάνω στην κανάτα και ανοίγει αυτόματα όταν  
την κανάτα βγάλετε από τη βάση της.              ______ 
 
18. Βάλτε αλεσμένο καφέ στη θήκη του φίλτρου.             ______ 
 

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

Θα ακούσετε ένα κείμενο για την ιστορία του χάρτη. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να 
σημειώσετε ένα Χ στην αντίστοιχη στήλη, δίπλα σε κάθε φράση, ανάλογα αν είναι σωστό ή 
λάθος, όπως βλέπετε στην πρώτη περίπτωση, παράδειγμα με μηδέν. 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.  

 
 
  Σωστό Λάθος 
0. Τα πρώτα χαρτιά έφτιαξαν οι Βαβυλώνιοι γύρο στο 2300 π.Χ.   Χ  
19. Οι Αιγύπτιοι δεν ετοίμασαν χάρτες.   
20. Οι πρώτοι χάρτες απεικόνιζαν δρομολόγια προς γειτονικές φυλές.   
21. Οι Ινδιάνοι και οι Εσκυμώοι έφτιαξαν χάρτες σε πέτρες.   
22. Στην Ελλάδα το 500 π.Χ. ο Μιλήσιος έγραψε το πρώτο βιβλίο 

Γεωγραφίας που περιείχε χάρτη. 
  

23. Ο Πτολεμαίος ήταν ο μεγαλύτερος χαρτογράφος της 
αρχαιότητας.  

  

24. Ο Μέγας Αλέξανδρος ζωγράφισε ο ίδιος τον χάρτη της Ασίας.    
25. Ο Δικαιάρχος προσπάθησε να κάνει έναν επιστημονικό χάρτη της 

γήινης σφαίρας με μέσα και μέθοδο του Ερατοσθένη.  
  

 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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maximális 
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III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 9   
3. feladat 7  
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   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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
Ebben az összetevőben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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1ο θέμα  
 
Γράψτε τη πρότασή σας (50-80 λέξεις) για το θέμα παρακάτω: 
 
Πρόσφατα γραφτήκατε σε μία ομάδα, η οποία πάει εκδρομές σε διάφορα βουνά της χώρας σας. 
Είστε πολύ ενθουσιασμένος/ενθουσιασμένη και στέλνετε ένα γράμμα σε ένα φίλο/μία φίλη σας, 
για να του/της περιγράψετε τη νέα σας δραστηριότητα (πού πηγαίνετε, τι κάνετε στα μέρη που 
πηγαίνετε, ποιες γνωριμίες έχετε κάνει, πώς νιώθετε) και προσπαθείτε να τον/την πείσετε να 
γίνει και αυτός/αυτή μέλος αυτής της ομάδας. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2014. május 26. 
1411 

Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

2ο θέμα 

 
Γράψτε ένα κείμενο (100-120 λέξεις) για ένα από τα παρακάτω θέματα: 
 

 
Θέμα 2/Α 

  
Η θάλασσα 

 
Γράψτε τι σημαίνει για σας η θάλασσα, τι προσφέρει στην ανθρωπότητα και ποιους κίνδυνους 
κρύβει. Ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις; 
 

 
Θέμα 2/Β 

 
Τα κινητά τηλέφωνα 

 
Γράψτε τι ρόλο παίζουν στη ζωή μας τα κινητά τηλέφωνα. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά 
αποτελέσματα της χρήσης τους; Πώς εντάχθηκε στην καθημερινή μας ζωή; Πώς ήταν η ζωή 
χωρίς κινητά τηλέφωνα; 
 
 

Σας παρακαλώ να σημειώσετε εδώ ποιο από τα δυο θέματα διαλέξατε: 
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Feladat Értékelési szempont 
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 

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

1. feladat összesen 11  

2. 

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

2. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
     
   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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