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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 το παλιό και το νέο ημερολόγιο. 
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. 
 
Παλιό και νέο ημερολόγιο 
 
Μία από τις πρώτες και βασικές ανάγκες του ανθρώπου υπήρξε ______________ (0), και 
συνεπώς η κατάρτιση ημερολογίων. 
Όλοι οι λαοί είχαν κάποιο ημερολόγιο αναλόγως των αναγκών και ασχολιών τους. 
Καταρτίσθηκαν ημερολόγια σχεδόν ______________ (1)  της αρχαιότητας και μάλιστα από 
τους προϊστορικούς χρόνους. Έχουμε ημερολόγια: ηλιακά, σεληνιακά ______________ (2). 
Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ενιαίο ημερολόγιο αλλά οι διάφορες πόλεις-κράτη είχαν δικά 
τους, τα οποία διέφεραν μεταξύ τους. Είναι γνωστά τα ημερολόγια της Κρήτης, της Ιωνίας, της 
Δήλου, των Δελφών και ______________(3) το Αθηναϊκό. Άλλα ημερολόγια ήταν το 
Ρωμαϊκό, το Αραβικό ή Μουσουλμανικό, το Εβραϊκό και το Αιγυπτιακό. 
Το Ρωμαϊκό ημερολόγιο από τον 7ο π.X. αιώνα μέχρι το 45 π.X. ήταν σεληνιακό και περιείχε 
12 μήνες εναλλάξ των 29 και 30 ημερών. Επειδή το ημερολόγιο αυτό, όπως και όλα τα άλλα, 
είχε ατέλειες, έκανε την αναθεώρηση ο Ιούλιος Καίσαρ, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
______________(4) Σωσιγένη από την Αλεξάνδρεια. Ορίστηκε μέσα σε τέσσερα διαδοχικά 
έτη, τα τρία πρώτα να έχουν 365 ημέρες και το τέταρτο 366 ημέρες. Αυτό το ημερολόγιο 
ονομάστηκε Ιουλιανό και ______________ (5) την Ρωμαϊκή επικράτεια. Αυτό το ημερολόγιο 
βρήκε λίγο αργότερα και ο χριστιανικός κόσμος και αυτό ακολούθησε, όπως ο υπόλοιπος 
πολιτισμένος κόσμος. 
Όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία, δεν προσπάθησε να  ______________ (6) ημερολόγιο, αλλά τα 
ημερολόγια που βρήκε στα διάφορα μέρη, τα δέχτηκε και τα εκχριστιάνισε. Τις ιερές ημέρες 
των ειδωλολατρών και των Εβραίων ______________ (7), αλλά τις έκανε χριστιανικές, όπως 
έκανε με τους ειδωλολάτρες και τους Εβραίους.  
• Η 14η του Νισάν, το Πάσχα των Εβραίων, έγινε Πάσχα Κυρίου. 
• Το Σάββατο, η ημέρα της αργίας, έγινε Κυριακή, ημέρα της Αναστάσεως. 
• Η 25η Δεκεμβρίου, η ειδωλολατρική γιορτή της γεννήσεως του ηλίου,  ______________ (8) 
του Χριστού. 
Βλέπουμε, λοιπόν, πως το ημερολόγιο είναι ένα κοσμικό σχήμα ______________ (9) και 
επιστημονικό, και δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία και με τα δόγματα της πίστεως μας. 
Αυτό βρήκαν οι χριστιανοί, ______________ (10). 
 
Πηγή: http://pathanasios.gr/index.php/orthodoksi-periigisi/themata-leitourgikis-eftaksias/3107-palaio-kai-neo-

imerologio?tmpl=component&print=1 
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Α) εφεύρει κανένα νέο 

Β) αυτό ακολούθησαν 

Γ) από όλους τους λαούς 

Δ) ακούστηκε το μήνυμα της σωτηρίας 

Ε) φαίνεται σαν να αγνοεί 

Ζ) το λεπτομερέστερο όλων,  

Η) έγινε γιορτή της Γεννήσεως 

Θ) εφαρμόστηκε σε όλη 

Ι) δεν τις κατάργησε 

Κ) του Έλληνα αστρονόμου 

Λ) αστρονομικό  

Μ) η μέτρηση του χρόνου 

N) και σεληνοηλιακά 
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2ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο για την εξάρτηση από το διαδίκτυο. 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ταιριάξετε τις ερωτήσεις (σημειωμένες με αριθμούς:1,2…) 
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. 
 
 
Εξάρτηση από το διαδίκτυο 
 
Α) Τα κριτήρια της εξάρτησης από το διαδίκτυο είναι τα ακόλουθα: 
• παραμονή στη σύνδεση περισσότερο από όσο αρχικά ήταν προγραμματισμένο, 
• αίσθημα ανάγκης για αυξημένο χρόνο παραμονής σε σύνδεση,  
• κατάθλιψη όταν η χρήση περιορίζεται, 
• διακινδύνευση απώλειας δουλειάς εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου. 
 
Β) Μπορούμε να ορίσουμε την εξάρτηση από το διαδίκτυο σαν την αδυναμία ελέγχου της 
χρήσης του, που οδηγεί σε αισθήματα πίεσης, άγχους και δυσλειτουργικές συμπεριφορές σε 
καθημερινές δραστηριότητες. 
 
Γ) Στα άτομα που είναι απορροφημένα στο διαδίκτυο και κυρίως στα διαδικτυακά παιχνίδια, 
ορισμένες νευρολογικοί οδοί ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως συμβαίνει στον 
εγκέφαλο ενός ατόμου που κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
 
Δ) Η εξάρτηση από το διαδίκτυο αφορά κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Οι ερευνητές 
Young και Abreu το 2010 εκτιμούν πως η επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο μεταξύ των 
εφήβων κυμαίνεται στο 4,6-4,7%, αυξάνεται στο γενικό πληθυσμό στο 6-15% ενώ στους 
φοιτητές το ποσοστό αυτό ανεβαίνει και μπορεί να κυμανθεί στο 13-18% καθώς αυτοί 
αποτελούν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου. 
 
Ε) Από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρούνται στο Τμήμα Προβληματικής Χρήσης του 
Διαδικτύου προκύπτει ότι η εξάρτηση από το διαδίκτυο αφορά περισσότερο τους άντρες, σε 
ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 90%. 
 
Ζ) Γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη σχέση που διατηρούν οι άντρες με την 
τεχνολογία και με την μικρότερη προσβασιμότητα των κοριτσιών στον παγκόσμιο ιστό σε 
παραδοσιακές κοινωνίες. 
 
Η) Οι άντρες που κάνουν προβληματική χρήση του διαδικτύου εθίζονται περισσότερο στα 
διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων ενώ οι γυναίκες στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
facebook. 
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Θ) Τα άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο περνούν την περισσότερη ώρα της 
ημέρας στο διαδίκτυο ή σκέφτονται τη στιγμή που θα ξαναπλοηγηθούν. Όταν διακόπτεται η 
σύνδεση θυμώνουν και γίνονται απότομοι. Εμφανίζουν υπερβολική κούραση ενώ εμφανίζουν 
σημαντική πτώση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. 
 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/synentefxeis/news/25518/exartisi-apo-to-diadiktyo-pote-i-xrisi-
ginetai-kataxrisi.html 

 
 
 
0. Πώς ορίζουμε την εξάρτηση από το διαδίκτυο; 

11. Ποιο φύλο αφορά περισσότερο η εξάρτηση αυτή; 

12. Υπάρχει διαφορά στις προτιμήσεις αντρών και γυναικών; 

13. Ποιοι είναι οι δείκτες του εθισμού; 

14. Πώς συμπεριφέρονται τα άτομα που είναι απορροφημένα στο διαδίκτυο; 

15. Κατά πόσον μοιάζει η εξάρτηση από το διαδίκτυο με ναρκομανία; 

16. Ποιες ηλικιακές ομάδες αφορά; 

17. Ποιος είναι ο λόγος που οι άντρες εθίζονται περισσότερο από το διαδίκτυο; 
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3ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο για την ημέρα της μητέρας. 
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 
 

Ημέρα της Μητέρας 

Οι πρώτες αναφορές για τη Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας έρχονται από την αρχαία 
Ελλάδα. Η μητέρα Γη (Γαία), σύζυγος του Ουρανού, είναι η προσωποποίηση της φύσης, που 
γεννά όλο τον κόσμο και λατρεύεται σαν υπέρτατη θεότητα.  
Η Γιορτή της Μητέρας θεωρείται ένας καλός λόγος για εκδηλώσεις ειλικρίνειας για την αγάπη 
και την εκτίμηση που τρέφουμε προς το πρόσωπο που μας έφερε στη ζωή. Η συγκεκριμένη 
ημέρα ωστόσο έχει πιο μελαγχολικές ρίζες. 
Η Γιορτή της Μητέρας, ξεκίνησε ως ημέρα μνήμης και πένθους των γυναικών που είχαν χάσει 
τα παιδιά τους, και γενναίους στρατιώτες στον πόλεμο, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας μέχρι την 
ειρήνη είναι μακρύς. Η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια της ιδέας ήταν η Anna Jarvis. 
Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850, όταν με διοργανώτρια την μητέρα της Anna, μια 
εθελοντική ομάδα γυναικών από τη δυτική Βιρτζίνια πρωτοστατούσε για την καλυτέρευση των 
συνθηκών υγιεινής, την προσπάθεια μείωσης της παιδικής θνησιμότητας και τον περιορισμό 
μόλυνσης του γάλακτος. Μέλημα των γυναικών ήταν παράλληλα η φροντίδα των 
τραυματισμένων στρατιωτών και από τα δύο μέτωπα του αμερικανικού Εμφυλίου, (1861- 
1865). 
Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο, η Jarvis και οι υπόλοιπες γυναίκες οργάνωναν 
πικνίκ “Φιλίας” και πραγματοποιούσαν συμβολικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενεργή πολιτική 
δράση του γυναικείου πληθυσμού για την προώθηση της ειρήνης και τη συμφιλίωση των δύο 
πλευρών. 
Η ίδια οργάνωσε τον πρώτο εορτασμό της Γιορτής της Μητέρας το 1908 καθώς είχε 
επηρεαστεί έντονα από τον θάνατο της μητέρας της το 1905. Στις 10 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, 
είχαν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στον τόπο όπου είχε γεννηθεί η Jarvis, στη Βιρτζίνια. 
Μέσω των προσπαθειών της Jarvis, η Ημέρα της Μητέρας άρχισε να γιορτάζεται σε 
περισσότερες πόλεις. To 1914 o πρόεδρος των ΗΠΑ, Woodrow Wilson καθιέρωσε ως επίσημη 
ημέρα την δεύτερη Κυριακή του Μάη. 

 

Πηγή: https://www.newsit.gr/kosmos/giorti-tis-miteras-2018-pote-einai-kai-pos-kathierothike/2505196/ 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

0. Ο σεβασμός προς την μητρότητα προέρχεται από τους  
αρχαίους Έλληνες. Χ  

18. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία η Γη και ο Ουρανός 
εκπροσωπούν την μητρότητα. 

  

19. Την ημέρα της γιορτής οι μητέρες είναι ειλικρινείς με τα 
παιδιά τους. 

  

20. Η Γιορτή της Μητέρας στην αρχή δεν ήταν χαρούμενη 
εκδήλωση. 

  

21. Η Anna Jarvis ήταν εναντίον του εορτασμού της Γιορτής 
της Μητέρας. 

  

22. Ανάμεσα στους σκοπούς των γυναικών που πήραν την 
πρωτοβουλία για τη Γιορτή της Μητέρας ήταν η φροντίδα 
των τραυματισμένων στρατιωτών του αμερικανικού 
Εμφυλίου. 

  

23. Πριν ξεκινήσει ο αμερικάνικος Εμφύλιος πόλεμος  
διοργανώθηκε μια εκδήλωση συμφιλίωσης των δύο 
πλευρών. 

  

24. Η Anna Jarvis πέθανε το 1905.   

25. Από τον πρώτο εορτασμό της Γιορτής της Μητέρας 
πέρασαν έξι χρόνια μέχρι να καθιερωθεί η δεύτερη 
Κυριακή του Μαΐου ως επίσημη Ημέρα της Μητέρας. 

  

 
  
 
  

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 7   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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. vizsgarésszel, 

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. 
 
Απίστευτο έγκλημα 
 
Γύρω στις 2 η ώρα την νύχτα σε κάποιο ορεινό χωριό, ένας διαρρήκτης ______________ (0) 
σ' έναν φούρνο για ______________ (1) τα χρήματα από το ταμείο. Έζησε όμως μια 
τρομακτική εμπειρία. Kαθώς ______________ (2) στο πάτωμα, μέσα στο σκοτάδι, 
______________ (3) την επίθεση της Λόλας, της παπαγαλίνας. Ο διαρρήκτης έπεσε πάνω στο 
γυάλινο δοχείο του Iγκόρ, της οχιάς. Άναψε τον φακό του και είδε τον Iγκόρ ______________ 
(4) στο πάτωμα προς το μέρος του. ______________ (5) τόσο πολύ που ______________ (6) 
στο τάκα-τάκα και ετοιμάστηκε να φύγει. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο Πεπίνο, η μαϊμού του 
φούρναρη, άρχισε την αγαπημένη του μίμηση: το κουδούνι της πόρτας. Tρομοκρατημένος ο 
διαρρήκτης έσπασε το τζάμι, βγήκε απ’το παράθυρο, και ______________ (7) στο διπλανό 
δάσος. Ο φούρναρης ξύπνησε από τον θόρυβο και ______________ (8) κάτω για να δει τι 
______________ (9). Βρήκε το μαγαζί του άνω-κάτω αλλά τα μετρητά του (γύρω στις 10.000 
ευρώ) ήταν μέσα στο ταμείο. 
 
 

(Πηγή:)δρ. Χριστίνα Πάρτιτς Κάκουκ: Πέντε, πέντε, έξι…ανεβαίνω τα σκαλιά, 190. oldal 
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0. 

A) έμπαιναν  

5. 

Α) Θα φοβηθεί 
B) μπήκαν  Β) Φοβήθηκαν 
Γ) έμπαινε  Γ) Φοβάται 
Δ) μπήκε  Δ) Φοβήθηκε 

     

1. 

Α) θα κλέψει  

6. 

Α) είχε σηκωθεί 
Β) να κλέβει  Β) σηκώνεται 
Γ) να κλέψει  Γ) σηκώθηκε 
Δ) θα κλέβει  Δ) να σηκωθεί 

     

2. 

Α) θα σερνόταν  

7. 

Α) εξαφανίστηκε 
Β) σερνόταν  Β) εξαφανίζεται 
Γ) έσερνε  Γ) να εξαφανιστεί 
Δ) σύρθηκε  Δ) είχε εξαφανιστεί 

     

3. 

Α) δέχθηκε  

8. 

Α) κατεβαίνει 
Β) δεχόταν  Β) κατέβηκε 
Γ) έχει δεχτεί  Γ) έχει κατεβεί 
Δ) θα δεχτεί  Δ) είχε κατεβεί 

     

4. 

Α) να έχει συρθεί  

9. 

Α) είχαν γίνει 
Β) να συρθεί  Β) θα γίνει 
Γ) να σύρει  Γ) να γίνει 
Δ) να σέρνεται  Δ) γίνεται 
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2ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες λέξεις (αντωνυμίες, επιρρήματα, σύνδεσμοι και 
προθέσεις), τον κατάλογο των οποίων μπορείτε να δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από 
τις αντωνυμίες και επιρρήματα ταιριάζουν στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς 
αριθμούς (11, 12 ...) και σημειώστε την αντωνυμία και το επίρρημα 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. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ: όπως, πριν από, πως, ως, ίσως, εκείνα, για, απλώς, γιατί, πίσω από, 
πώς, κανενός  
 

Γιατί τα παιδιά βαριούνται τη γυμναστική;  

Πολλά παιδιά εγκαταλείπουν τον αθλητισμό ______________ (0) τα 13 τους χρόνια. Η βασική 
αιτία είναι πως δε βλέπουν την αθλητική δραστηριότητα ______________ (10) ευχάριστη 
διασκέδαση. 

______________ (11) το απλό «βαριέμαι» του παιδιού, συχνά βρίσκονται σημαντικοί λόγοι 
______________ (12) οι παρακάτω: 

-Φοβάται ότι θα αποτύχει. Οι υψηλές προσδοκίες ______________ (13) επιτυχία προκαλούν 
άγχος σε ______________ (14) τα παιδιά που ζητούν την έγκριση των άλλων ή που ανησυχούν 
για το τι σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτά. ______________ (15) μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς; 
Μιλήστε τους ανοιχτά και εξηγήστε ______________ (16) εσείς θέλετε μόνο να περνάει καλά. 

-Δε θέλει να κάνει λάθη. Μερικά παιδιά κρίνουν πολύ αυστηρά τον εαυτό τους, βάζουν ψηλά 
τον πήχη και δεν ανέχονται το γεγονός πως μπορεί να κάνουν λάθη. Βοηθήστε το να αγαπήσει 
τα λάθη του γιατί είναι και αυτά ανθρώπινα και δεν μειώνουν την αξία ______________ (17). 

-Το κάνει για να ευχαριστήσει εσάς. Βεβαιωθείτε πως διασκεδάζει πραγματικά στο άθλημα 
που διάλεξε και δεν πηγαίνει ______________ (18) για να ικανοποιήσει τις δικές σας 
προσδοκίες. Αν το κάνει για να ευχαριστήσει εσάς, γρήγορα θα το παρατήσει ______________ 
(19) δεν του δίνει καμία προσωπική ευχαρίστηση. 

-Δεν του αρέσουν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός. Συμβουλή για τους γονείς: συζητήστε 
με το παιδί και ______________ (20) διαπιστώσετε με έκπληξη πως μπορεί να το ενοχλεί η 
έλλειψη καθαριότητας ή οι φθορές που βλέπει στο γήπεδο. 

 
Πηγή: http://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/show.html?id=348 
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0. 10. 11. 12. 

πριν από    

 
 
 

13. 14. 15. 16. 

    

 
 
 

17. 18. 19. 20. 
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3ο θέμα 
 
Στο παρακάτω κείμενο βλέπετε κάποια ουσιαστικά και επίθετα σε ονομαστική πτώση που 
δίνονται σε παρένθεση. Συμπλήρωσε τα κενά (σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς 20, 21 ...) 
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.  
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. 
 

Το λεωφορείο ανέβαινε αγκομαχώντας στις στροφές ___(0)____ (ο δρόμος). Από κάτω 
ανοιγόταν ένα φαράγγι με την όψη ____(21)____ (η άβυσσος). Στις άκρες ____(22)____ 
(οι ολόγυμνοι βράχοι) κρέμονταν λίγα αγριολούλουδα, φασκόμηλο και χαμομήλι, τα μόνα 
σημεία ζωής σ’ ένα τοπίο όπου κυριαρχούσε η μοναξιά ____(23)____ (η ξηρασία). Η Αμαλία 
ζαλιζόταν σε κάθε γύρισμα του τιμονιού που επιχειρούσε με μαεστρία ο οδηγός προκειμένου 
να συνεχίσει την ανηφορική, ____(24)____ (ελικοειδής) πορεία του οχήματος. 

Η Αμαλία έκλεινε από ένστικτο τα μάτια της για να μην αντικρίσει ____(25)____ 
(το απύθμενο βάθος) του φαραγγιού, που την κοίτη του διέσχιζε η ροή ____(26)____ 
(ένας ποταμός). Ο άντρας μπροστά της, ντυμένος με φθαρμένα ρούχα, κάπνιζε το ένα τσιγάρο 
πίσω από το άλλο και το κουρασμένο λεωφορείο είχε γεμίσει με καπνό απ’ άκρη σ’ άκρη. Το 
ραδιόφωνο έπαιζε δυνατά δημοτικά τραγούδια, μερακλώνοντας τον οδηγό και ____(27)____ 
(οι επιβάτες). Στρέφοντας το βλέμμα της γύρω-γύρω, διαπίστωσε πως ήταν πια η μοναδική 
γυναίκα. Οι ____(28)____ (λιγοστός) χωρικές είχαν κατεβεί στα διάφορα χωριά όπου έκανε 
στάσεις το πράσινο όχημα. 

Πηγή: http://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/show.html?id=350 
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0. 21. 22. 

του δρόμου   

 

23. 24. 25. 

   

 

26. 27. 28. 
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4ο θέμα 
 
Συμπλήρωσε τα κενά στην παρακάτω συνταγή (σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς 29, 30 ...34) 
γράφοντας τις ποσότητες με γράμματα και σημειώστε τες 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. 

Μακαρονόπιτα με μελιτζάνες 

Υλικά 

________ (0)   2 μεγάλα καρότα ψιλοκομμένα 
________ (29)  3 μελιτζάνες φλάσκες μεγάλες 
________ (30)  650 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο 
________ (31)  1/2 φλιτζάνι κόκκινο κρασί 
________ (32) 4 φέτες κασέρι 
________ (33)  440 γραμμάρια μακαρόνια παστίτσιου 
1 μεγάλη ντομάτα, 1 κρεμμύδι, 1 σκόρδο, μαϊντανός, 1 φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο,1 αυγό. 

       
 
Εκτέλεση 
Για τη μακαρονόπιτα με μελιτζάνες, σοτάρουμε πρώτα τα ψιλοκομμένα λαχανικά στο 
ελαιόλαδο για 2΄. Προσθέτουμε τον κιμά. Μόλις αλλάξει χρώμα προσθέτουμε το κρασί και 
έπειτα την ντομάτα. Αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε για 30΄. Τέλος πασπαλίζουμε 
μαϊντανό. 
Καθαρίζουμε τη φλούδα από τις μελιτζάνες. Κόβουμε κατά μήκος σε πολύ λεπτές φέτες, 
αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνουμε σε λαμαρίνα στους ________ (34) 200οC για 
10΄. 
Σε φόρμα δαχτυλίδι μεγάλη ή σε μικρό ταψάκι, πασπαλίζουμε φρυγανιά. Καλύπτουμε όλη τη 
φόρμα και τα τοιχώματα με μελιτζάνα. Βράζουμε 8΄ τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε. Τα 
ανακατεύουμε με τον κιμά, το αυγό και το κεφαλοτύρι. Τα αδειάζουμε πάνω στις μελιτζάνες, 
τοποθετούμε το κασέρι και καλύπτουμε πάλι με μελιτζάνες. Ψήνουμε την πίτα στους 150οC 
για ________ (35) 1,5 ώρα. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. 

Πηγή: https://www.argiro.gr/recipe/makaronopita-me-melitzanes/ 
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pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 9   
2. feladat 11   
3. feladat 8   
4. feladat 7   

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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. vizsgarésszel, 

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 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για την ιστορία και τους στόχους του Αττικού Ζωολογικού 
Πάρκου. 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντιστοιχίσετε το πρώτο μέρος κάθε φράσης (σημειωμένα με 
αριθμούς: 1, 2, 3 ...) 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 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 
 
0. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο δεν Α) οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την Ιστορία 

και την Εποχή των Δεινοσαύρων. 

1. Το Πάρκο είναι ιδιοκτησία Β) τέσσερις γατόπαρδοι. 

2. Το Πάρκο άνοιξε τις πόρτες του Γ) χρηματοδοτείται από το κράτος. 
3. Στην αρχή στο Πάρκο υπήρχαν μόνο Δ) ο Κόσμος των Eρπετών. 

4. Το πρώτο έκθεμα στο Ζωολογικό Πάρκο 
ήταν 

Ε) του Ζαν-Ζακ Λεσουέρ. 

5. Η Ελληνική Πανίδα προστέθηκε στο 
Πάρκο 

Ζ) πριν δημιουργηθεί η Αφρικανική Σαβάνα. 

6. Στη Γη των Τσίτα σε έναν μεγάλο χώρο 
φιλοξενούνται 

Η) το Μάιο του 2000. 

7. Εκτός από τα δύο θαλάσσια λιοντάρια 
έγιναν μέλη της οικογένειας του Πάρκου 

Θ) πουλιά και ζώα της φάρμας σε τρεις 
εντυπωσιακούς μεγάλους χώρους. 

8. Στο Μουσείο Εξέλιξης Ι) και τέσσερα δελφίνια και δύο λευκοί 
ρινόκεροι. 
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2ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για τα πιο παράξενα ξενοδοχεία του κόσμου. 
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. Το υποβρύχιο είναι ένα από τα πιο περίεργα ξενοδοχεία στον 
κόσμο. 

Χ  

9. Όταν φτάσετε στο ξενοδοχείο-υποβρύχιο, το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνετε είναι να φορέσετε τη στολή κατάδυσης. 

  

10. Ο προθάλαμος του ξενοδοχείου βρίσκεται κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας. 

  

11. Το υποβρύχιο ξενοδοχείο έχει πάρα πολλές και μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες με μπάνιο και χημική τουαλέτα. 

  

12. Το βράδυ οι επισκέπτες του ξενοδοχείου πάνε για ψάρεμα 
με τον σερβιτόρο για να πιάσουν αστακούς για βραδινό. 

  

13. Η φυλακή σε ιταλικό στυλ του χωριού Πρέστον λειτουργεί 
εδώ και 102 χρόνια σαν ξενοδοχείο. 

  

14. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν στο ξενοδοχείο- 
φυλακή τις τοπικές γεύσεις του Μινεσότα. 

  

15. Οι κρεβατοκάμαρες του ξενοδοχείου ήταν κάποτε τα κελιά 
των φυλακισμένων. 

  

16. Ακόμα και σήμερα κλειδώνουν τους ταξιδιώτες μέσα στα 
κελιά για να καταλάβουν πώς αισθάνονταν παλιά οι 
φυλακισμένοι. 

  

17. Στη φυλακή υπάρχει και υδρομασάζ.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért 
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3ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα παραμύθι για το έξυπνο κόλπο του έμπορου.  
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 για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 
 
0. Ποιοι ήταν οι συνοδοί του έμπορου στο ταξίδι του; 

Δυο μουλάρια. 
 

18.  Γιατί σταμάτησε ο έμπορος μπροστά στο χάνι; 
 
 ……………………………………………….………………………………………… 
  
19.  Πού βρήκαν θέση για τα ζώα του έμπορου; 
 
 ……………………………………………….………………………………………… 
  
20. Τι σημαίνει στο παραμύθι η φράση «Βελόνα να έριχνες, δεν θα έπεφτε στο πάτωμα.» ; 
 
 ……………………………………………….………………………………………… 
 
21. Γιατί είπε ο έμπορος ότι είχε χάσει το πορτοφόλι του με πολλά λεφτά κοντά στο χάνι; 
 
 ……………………………………………….………………………………………… 
 
22.  Τι έκαναν οι άνθρωποι στο χάνι όταν άκουσαν για το χαμένο πορτοφόλι; 
 
 ……………………………………………….………………………………………… 
 

 
 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 

     5  
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pontszám 

maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 9   
3. feladat 5  

Feladatpont összesen 22   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott 
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 

 
Jó munkát!
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1ο θέμα 
Με Ποδήλατο στη Σχολή 

 
Φέτος σπουδάζετε στην Ελλάδα. Ο συμφοιτητής σας με τον οποίο μένετε κοντά, σας στέλνει 
πληροφορίες για το διαγωνισμό «Με ποδήλατο στη Σχολή» και σας προτείνει να συμμετέχετε 
μαζί στο διαγωνισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σας αρέσει η ιδέα και του γράφετε ένα e-mail. Στο e-mail: 

• δέχεστε την πρόταση του συμμαθητή σας και του λέτε γιατί σας αρέσει η ιδέα, 
• εξηγείτε ποιο είναι το όφελος της καθημερινής ποδηλασίας για την υγεία σας, 
• του κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό (το ποδήλατο, τα ρούχα, τα εργαλεία 

που πρέπει να έχετε μαζί σας, κτλ.) και τους ποδηλατοδρόμους, και αναφέρεστε κάποιες 
συμβουλές. 

 (120-150 λέξεις) 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Το «Με Ποδήλατο στη Σχολή» είναι ένας φιλικός διαγωνισμός που 
διοργανώνει η Ένωση Φοιτητών Ελλάδας για να δούμε ποιοι θα 

μπορέσουν να πάνε περισσότερες φορές στα μαθήματα της σχολής τους 
με ποδήλατο για ένα μήνα, 1η Μαΐου - 31 Μαΐου. 

Δήλωσε συμμετοχή στο www.biketouniversity.gr 
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2ο θέμα  
 

Τα δώρα είναι χαρά 
 
Διαβάστε τις παρακάτω σκέψεις σχετικά με το θέμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε τη γνώμη σας για το θέμα διαβάζοντας πρώτα τις παρακάτω ερωτήσεις και 
αναφέροντας τουλάχιστον δύο σκέψεις σας για κάθε μία. 
 

• Γιατί κάνουμε δώρα ο ένας στον άλλο; 
• Τι είδους δώρα κάνετε συνήθως στους φίλους σας; 
• Ποια δώρα προτιμούν οι νέοι; 
• Με τον καιρό αλλάζουν τα δώρα; Κι αν ναι, πώς; 

 (200-250 λέξεις) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

«Μου αρέσουν τα χειροποίητα δώρα, πάντα εκτιμώ κάτι που έχουν φτιάξει οι φίλοι μου 
για μένα». 
 
«Ένα δώρο είναι πετυχημένο όταν αποτελεί έκπληξη για αυτόν που το παίρνει. Συνήθως 
κάνω πρωτότυπα δώρα στους άλλους». 
 
«Προσπαθώ να χαρίζω κάποια εμπειρία που τη θυμάται μετά από καιρό κανείς και όχι 
υλικά δώρα που συνήθως ξεχνιούνται γρήγορα». 
 
«Παίρνω υπόψη μου πάντα το γούστο και τις προτιμήσεις των άλλων όταν τους κάνω 
δώρα. Σκέφτομαι επίσης τι θα τους είναι χρήσιμο». 
 
«Τα αστεία δώρα είναι τα καλύτερα!» 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

1. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 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  
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