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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 τα κοινωνικά δίκτυα.  
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. 
 

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν ……………….. (0) στην καθημερινή ζωή 
των Ελλήνων.  

Ο μισός πληθυσμός της χώρας (51%) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ ένα  
παραπλήσιο ποσοστό (44%) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η 
χρήση Η/Υ και η πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες είναι 
πολύ πιο έντονη στις ηλικιακές κατηγορίες 16‐35, με τα άτομα ηλικίας 16‐25 ετών να 
εμφανίζουν ……………(1) χρήσης.  

Σύμφωνα με παρόμοια έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, οι λόγοι χρήσης του 
διαδικτύου είναι ποικίλοι και ολοένα αυξανόμενοι. Η ……………(2) και on-line υπηρεσιών 
παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (ποσοστό 93,4%). 
Επίσης, οκτώ στους δέκα χρήστες χρησιμοποίησαν το 2010 το διαδίκτυο για επικοινωνία.  

Αύξηση παρουσιάζουν χρήσεις του διαδικτύου που αφορούν στην αποστολή 
μηνυμάτων σε ιστοσελίδες για τσατ, μπλογκ και ομάδες συζήτησης (My Space, Facebook κλπ), 
η συμμετοχή σε fora και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων ……………(3) (αύξηση 11% 
περίπου).  

Σύμφωνα με δημοσίευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), 36% των Ελλήνων χρησιμοποιεί σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα 
……………(4) να έρθει σε επικοινωνία με τους φίλους του, να εκφραστεί, να ψυχαγωγηθεί, 
να αποδράσει, να φλερτάρει και να εκτονωθεί. Η ………………..(5) πολύ σημαντικά ποσοστά 
στους νέους: το 79% μεταξύ των ηλικιών από 13 έως 17 ετών και το 72% μεταξύ των ηλικιών 
από 18 έως 24 ετών ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα. Η άνοδος χρήσης των κοινωνικών 
δικτύων έφτασε στο 36% από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2010.  
 Μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνονται τα: 
Facebook, You Tube και Twitter. Ειδικότερα το Facebook αποτελεί τον δημοφιλέστερο κόμβο, 
αφού ……………..(6) της τάξεως του 21% των Ελλήνων σε επίπεδο ημέρας, του 31% σε 
επίπεδο εβδομάδας και του 33% σε επίπεδο μήνα, ενώ ……………….(7) η εξέλιξη του, καθώς 
έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών του μέσα στα τελευταία 2 χρόνια.  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, …………..(8) πώς αντιμετωπίζουν την 
ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση οι Έλληνες χρήστες, τα ηλεκτρονικά 
κοινωνικά δίκτυα αποτελούν αναμφισβήτητα ένα νέο και ταχύτατα ανερχόμενο φαινόμενο της 
εποχής µας. Το Facebook είναι ανάμεσα τους σαφώς το δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό κοινωνικό 
δίκτυο. Από τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, είναι προφανές ότι η χρήση των online 
κοινωνικών δικτύων παρουσιάζει μεγάλη αύξηση και αποτελεί ……………(9) της 
καθημερινότητας μεγάλου ποσοστού χρηστών του Διαδικτύου και ειδικά των νέων.  
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Α) αναζήτηση πληροφοριών  

B) αναπόσπαστο μέρος 

Γ) ενασχόληση εμφανίζει 

Δ) ενταχθεί δυναμικά  

Ε) ραγδαία αποτυπώνεται 

Ζ) μεταξύ άλλων 

Η) σχετικά με το 

Θ) πολύ υψηλά ποσοστά 

Ι)  συγκεντρώνει επισκεψιμότητα 

Κ) σε πραγματικό χρόνο 

Λ) θεωρείται 

      M) με σκοπό 
 

http://gkyriakaki.korakies.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=32&Itemid=6 
 
 
 
 

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

Δ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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Άδεια σελίδα 
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2ο θέμα 
 
Από τους παρακάτω παραγράφους λείπουν κάποιες φράσεις, οι οποίες  δίνονται μετά την κάθε 
παράγραφο με τέσσερις  διαφορετικές επιλογές (α, β, γ,δ). Βρείτε ποια επιλογή ταιριάζει στα κενά 
(σημειωμένες με αριθμούς 1,2,3..) και συμπληρώστε το γράμμα της αντίστοιχης επιλογής όχι στα 
κενά των παραγράφων, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια του πίνακα που βρίσκεται κάτω από 
το κείμενο. 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. 
 
Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε διαχρονικές φράσεις λαϊκής σοφίας που κρύβουν 
μία μικρή ιστορία, έχουν κάτι να μας διδάξουν, και απεικονίζουν γλαφυρά τον τρόπο ζωής και 
δράσης των ανθρώπων μίας άλλης εποχής.  
 
Άρες μάρες κουκουνάρες 
Η έκφραση προέρχεται από αρχαίες Ελληνικές κατάρες. Η λέξη κατάρα έγινε  Κατ-άρα-μάρα. 
Και έτσι στη νεότερη ελληνική έγινε -αρα-μάρα, άρες μάρες, έβαλαν και την «κούφια» 
ομοιοκατάληκτη λέξη κουκουνάρες και δημιουργήθηκε αυτή η καινούρια φράση που την λέμε 
όταν θέλουμε να δηλώσουμε ............................................................. (0) 

Α) πως ακούσαμε κάτι χωρίς νόημα και χωρίς ουσία. 
Β) πως δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς περι τινός πρόκειται. 
Γ) πως περιφρονούμε τον άλλον για κάποιο λόγο.  
Δ) πως θέλουμε να καταριόμαστε κάποιον 
 

Χτύπα ξύλο  
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως στα δένδρα κατοικούσαν νύμφες και χτύπαγαν το ξύλο του 
κορμού των δένδρων για να επικαλεστούν την προστασία τους, καθώς οι νύμφες μπορούσαν 
να πραγματοποιήσουν τις ευχές των ανθρώπων. Αυτή η συνήθεια συνηθίζεται ακόμα και 
σήμερα, ...............................................................(10) 

Α) όταν θέλουμε να γίνει κάτι κακό σε έναν συνάνθρωπό μας.  
Β) όταν θέλουμε να μάθουμε αν το δέντρο είναι κούφιο ή όχι. 
Γ) όταν θέλουμε να είμαστε τυχεροί.  
Δ) όταν ακούμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να μας συμβεί.   
 

Τα κρέμασε στον κόκορα 
Οι αρχαίοι αγαπούσαν τα στοιχήματα στις κοκορομαχίες. Όπως συμβαίνει και σήμερα κυρίως 
στην Ασία, έβαζαν δύο κοκόρια να μαλώσουν και άρχιζαν τα στοιχήματα, για τον νικητή. 
Έτσι, πάνω στα κοκόρια κρεμούσαν πολλές φορές ακόμα και ολόκληρες περιουσίες και 
..............................................................................(11) 

Α) γίνονταν άγριοι καβγάδες μεταξύ των παιχτών. 
Β) όπως συμβαίνει συνήθως με τους παίχτες, τα έχαναν.  
Γ) έκαναν τα κοκόρια να πέσουν κάτω από εξάντληση. 
Δ) στο τέλος του αγώνα οι παίχτες έσφαξαν και έφαγαν τα κοκόρια.  
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Δε μύρισα τα νύχια μου 
Στην αρχαία Ελλάδα πριν αθλητές μπουν στο στίβο, πολλοί από τους θεατές έβαζαν μεγάλα 
στοιχήματα, για τον νικητή. Πολλοί ακόμη πήγαιναν στα διάφορα μαντεία, για να μάθουν το 
νικητή. Οι «μάντισσες», «βουτούσαν» τότε τα νύχια τους σ’ ένα υγρό, από δαφνέλαιο, ύστερα 
τα έβαζαν κοντά στη μύτη τους κι έπεφταν σ’ ένα είδος καταληψίας. Τότε ακριβώς έλεγαν και 
το όνομα του νικητή. Από το περίεργο αυτό γεγονός έμεινε ως τα χρόνια μας η φράση που τη 
λέμε συνήθως, ......................................................(12) 
 Α) όταν θέλουμε να κρύβουμε την αλήθεια απ’τους άλλους. 
 Β) όταν βρωμάνε τα χέρια μας γιατί καθαρίσαμε κρεμμύδι ή σκόρδο.  
            Γ) όταν δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση. 

Δ) όταν μας ρωτούν για κάποιο γνωστό συμβάν, το οποίο εμείς δεν έχουμε μάθει. 
  
Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. 
............................................................................(13). Κατά την διάρκεια του Τρωικού πολέμου, 
O Λαοκόων ένας από τους Τρώες ιερείς του Θυμβραίου Απόλλωνα, προειδοποίησε τους 
συμπατριώτες του Τρώες, (μάταια) να μη δεχθούν το δώρο που πρόσφεραν οι Έλληνες -οι 
Δαναοί- στους Τρώες, όταν υποτίθεται ότι αποφάσισαν να τερματίσουν την πολιορκία τους. To 
προκείμενο δώρο ήταν, εννοείται, ο Δούρειος ίππος. Δώρο που αποδείχθηκε θανάσιμο και 
καταστροφικό για τους Τρώες, και την αγαπημένη τους πόλη, την Τροία. 
  Α) Φράση που χρησιμοποιείται για την προδοσία των θεών. 
  Β) Φράση που εκφράζει αχαριστία προς τους φίλους μας. 
  Γ) Φράση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει δολιότητα. 
  Δ) Φράση που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να χαρίσουμε κάτι πολύτιμο.  
 
Ο κλέψας του κλέψαντος. 
Αρχαία ελληνική παροιμία που λεγόταν για τους απατεώνες και μάλιστα σε περιπτώσεις που 
κάποιος εξ αυτών,………………………………(14) 
  A) επιχειρούσε να εξαπατήσει άλλον απατεώνα. 
  B) δεν έδειχνε καμία μετάνοια. 
  Γ) διέπραττε απάτες στη σειρά. 
  Δ) ήθελε να σταματήσει τις κλοπές.  
 
Δεν ιδρώνει τ’ αυτί του.  
Την φράση αυτή την χρωστάμε στον πατέρα της Ιατρικής τον Ασκληπιό. Όταν κάποια νεαρή 
τον ρώτησε, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να κάνει τον νεαρό που της άρεσε να την αγαπήσει, 
αυτός απάντησε : «Να τον κλείσεις σ' ένα πολύ ζεστό δωμάτιο, την συμβούλευσε, και αν 
ιδρώσουν τ’αφτιά του, θα σ’αγαπήσει. Αν δεν ιδρώσουν, μην παιδεύεσαι άδικα». Από τότε τη 
λέμε .....................................................................(15)  
   Α) για κάποιον που τρέφει μάταιη ελπίδα. 

Β) για τους αναίσθητους και αδιάφορους. 
   Γ) για όσους εκμεταλλεύονται την ευπιστία. 
   Δ) για όσους που ιδρώνουν δύσκολα.  
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Για ψύλλου πήδημα 
Εκείνοι που φοβόντουσαν το μάτιασμα, κατάφευγαν στις μάγισσες, για να τους ξορκίσουν μ' 
ένα πολύ περίεργο τρόπο: Οι μάγισσες αυτές είχαν μερικούς γυμνασμένους ψύλλους, που 
πηδούσαν γύρω από ένα πιάτο με νερό. Αν ο ψύλλος έπεφτε μέσα και πνιγόταν, τότε αυτός που 
τον μάτιασε ήταν εχθρός. Αν συνέβαινε το αντίθετο -αν δεν πνιγόταν δηλαδή- τότε το μάτιασμα 
ήταν από φίλο, πράγμα που θα περνούσε γρήγορα. Κάποτε μια μάγισσα υπέδειξε σ' έναν 
πελάτη της ένα τέτοιο εχθρό με τ' όνομα του. Εκείνος πήγε, τον βρήκε και τον σκότωσε. Από 
το δραματικό αυτό επεισόδιο, ........................................................(16), βγήκε και έμεινε 
παροιμιακή η φράση. 
   Α) που έγινε από παρεξήγηση 
   Β) που σημάδεψε τη ζωή του 
   Γ) που το προξένησε μια ανόητη πρόληψη 
   Δ) που προκάλεσε ο ψύλλος που δεν ήξερε, που να πηδήξει  
 
http://xletsos-basilhs.blogspot.hu/2010/12/blog-post.html 
 
 
 

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

Α        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
       7  
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3ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα απόσπασμα από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Δέσποινας.  
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. 
 

Ξύπνησα ένα πρωί κι ήμουν χάλια. Ο λαιμός μια πληγή, τα κόκαλα πονούσαν και το 
κεφάλι μου σαν ένα γεμάτο καζάνι. Ένιωθα πρησμένη, κουρασμένη κι άυπνη. Ξύπνησα με 
ένταση και νεύρα κι άρχισα να ετοιμάζομαι μαζί με τα παιδιά γιατί έπρεπε να πάω σε δύο 
ραντεβού στο ΙΚΑ που είχα κλείσει μήνες πριν. 
  Τα παιδιά, τα πρωινά γάλατα, τα ντυσίματα, ο πρωινός χαμός κι η ένταση να μην 
αργήσουν. Τελικά τα παιδιά φτάνουν σχολείο κι εγώ συνεχίζω για να πάω στο ραντεβού μου. 
Μετά το πρώτο ραντεβού στο ΙΚΑ, έχω άλλο ένα, σε ΙΚΑ άλλης περιοχής και μετά έχω επίσης 
μια συνάντηση στην πόλη. 
  Μετά από κάποια λεπτά οδήγησης αντιλαμβάνομαι ότι έχω ξεχάσει κάποια έγγραφα για 
την μετά το ΙΚΑ συνάντηση. Αναστροφή και γυρίζω τρέχοντας για να προλάβω. Η ώρα έχει 
ήδη περάσει. Στο δρόμο είμαι απρόσεκτη και σπάω τον καθρέφτη πάνω σε ένα κάδο 
απορριμάτων. Πάει ο καθρέφτης. Ένταση, νεύρα και είμαι ήδη μπουρλότο. Παίρνω τα χαρτιά 
και ξαναφεύγω. Οδηγώ απότομα, βγαίνω σε μια στροφή και παρά λίγο να πέσω πάνω σε ένα 
άλλο αμάξι. Ο οδηγός του με κοιτάζει τρομαγμένος...Συνεχίζω σαν δαιμονισμένη, "δεν 
προλαβαίνω".  
  Φτάνω στο ΙΚΑ.Είναι 20 χιλιόμετρα δρόμος. Ψάχνω να παρκάρω. Μετά από λίγο, 
βρήκα επιτέλους θέση ....ψάχνω το βιβλιάριο και τις εξετάσεις...Τα ξέχασα σπίτι. Το σπίτι είναι 
20 χιλιόμετρα μακριά! Πάει το ραντεβού....Θα τρελαθώ, δεν μπορώ άλλο.. Παίρνω το δρόμο 
και πάλι πίσω...πάει η βενζίνη που έβαλα σκέφτηκα...πίσω λοιπόν, μπας και προλάβω να πάρω 
το βιβλιάριο για να προλάβω τουλάχιστον το δεύτερο ραντεβού και να μην χάσω και την 
επαγγελματική μου συνάντηση...Τρέχω τρέχω τρέχω και μονολογώ "είναι μια από αυτές τις 
μέρες...". 

 Τα κατάφερα...Τέλειωσαν τα ραντεβού οι συναντήσεις όλα. Γυρίζω σπίτι με το μυαλό 
λάσπη και το σώμα χάλια...Κόκαλα, μύτη, μπούκωμα. Γκρινιάζω, που τρέχω, που είμαι χάλια, 
που που που... 

Το σαλόνι μας έχει διαλυθεί εδώ και μήνες, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε καινούριο 
κι είπαμε τουλάχιστον να αλλάξουμε ύφασμα μιας κι είναι σε κακά χάλια το παλιό. Σκέφτομαι, 
δεν βαριέσαι δεν πειράζει που δεν μπορούμε να πάρουμε καινούριο, θα πλύνω τα παλιά 
τουλάχιστον και βλέπουμε. Ξεντύνω τους καναπέδες, βάζω πλυντήρια, απλώνω και..στα μισά 
σταματάει το πλυντήριο.Έχει από καιρό που μου κάνει νούμερα, αλλά τώρα δεν στροφάρει 
...τίποτα. Έτσι όπως είναι με τα νερά, τα βγάζω, γίνομαι λούτσα και βρίζοντας, τα φορτώνω 
και τα πάω στο κοντινότερο πλυντήριο της πεθεράς...Νεύρα νεύρα νεύρα! 
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Τα μισά έχουν πλυθεί κι έχουν στεγνώσει. Λέω να τα βάλω μην γυρίσουν τα παιδιά και 

δεν έχουν που να κάτσουν. Τραβάω, ζουλάω ιδρωμένη και με το κεφάλι να βαράνε 
καμπάνες....Το ύφασμα είναι ήδη ταλαιπωρημένο και παλιό και ξαφνικά διαλύεται στα χέρια 
μου. Σχίστηκε από το τράβηγμα...πάει!!! Απολογισμός πρωινού: ένας καθρέφτης, ένα 
πλυντήριο, κι ένα σαλόνι....Δύσκολη μέρα, σκέφτομαι σε λίγο πρέπει να πάω να πάρω τα παιδιά 
από το σχολείο, πρέπει να ετοιμάσω υλικό για την απογευματινή μου ομάδα και να βοηθήσω  
τα παιδιά με τα μαθήματα. Το σπίτι είναι στον αέρα...όλα μισά, μαξιλάρια έξω, πράγματα 
περιμένουν να μπουν στα ντουλάπια, νερά από το χαλασμένο πλυντήριο...χάος και το σώμα 
χάλια. Νομίζω πως έχω και πυρετό!! 
 
http://mikroimegaloi.gr/content/ενα-καράβι 

 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Η Δέσποινα ένιωθε αναστατωμένη μετά το πρωινό ξύπνημα . Χ  

17. Ύστερα όμως όλα κύλησαν ομαλά όπως ήταν συνηθισμένο.   

18. Η Δέσποινα πήρε μαζί της όλα τα απαραίτητα χαρτιά για τη 
συνάντηση. 

  

19. Καθώς οδηγούσε, λίγο ήθελε να προκαλέσει ατύχημα.   

20. Πάνω που πάρκαρε, κατάλαβε ότι πάλι λείπουν κάποια χαρτιά.   

21. Η Δέσποινα δεν πρόλαβε να φτάσει στο δεύτερο ραντεβού 
τελικά. 

  

22. Το σαλόνι της βρισκόταν σε πολή άσχημη κατάσταση.   

23. Παρ’όλο που δεν λειτουργούσε σωστά, το πλυντήριο δεν έπαθε 
καμία ζημιά. 

  

24. Η Δέσποινα πήγε όλη τη μπουγάδα στην πεθερά της.   

25. Το κάλυμμα του καναπέ καταστράφηκε εντελώς.   

26. Σε τελική ανάλυση, το σαλόνι της έδειχνε όπως θα έπρεπε.   
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üresen marad! 
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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 

  
Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο. Βάλτε τα ρήματα που βρίσκονται σε παρένθεση μετά 
τα κενά στον κατάλληλο τύπο και γράψτε τα όχι στα κενά του κειμένου, αλλά στις γραμμές που 
ακολουθούν το κείμενο. 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. 
 

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παραμονής του στο νησί της Νέας Γουινέας, ο συγγραφέας 
και καθηγητής, Τζάρεντ Ντάιαμοντ _____0_____ (εντυπωσιάζομαι) από τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζουν οι γηγενείς πληθυσμοί τον κίνδυνο. Ένα βράδυ, καθώς ο ίδιος και η 
ομάδα του έψαχναν ένα μέρος για να ____1_____ (διανυκτερεύω), πρότεινε να 
κατασκηνώσουν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο. Οι ντόπιοι ____2____ (αρνούμαι) αμέσως, 
εξηγώντας στον αδαή Αμερικανό πως το συγκεκριμένο δέντρο ήταν νεκρό και υπήρχε κίνδυνος 
να πέσει επάνω τους. Παρότι ο Ντάιαμοντ ____3____ (διακρίνω) ότι το δέντρο ήταν νεκρό, 
____4____ (ισχυρίζομαι) πως ήταν ακόμη σταθερό και πως ____5____(πρόκειται) να 
στέκεται όρθιο για πολλά ακόμη χρόνια, οπότε οι πιθανότητες να πέσει και να τους ____6____ 
(πλακώνω) ήταν ελάχιστες. Οι ντόπιοι όμως δεν άλλαζαν γνώμη με τίποτα και ήταν 
διατεθειμένοι να κοιμηθούν ακόμη και πάνω στο χώμα παρά να κατασκηνώσουν κάτω από το 
νεκρό δέντρο.  

Αρχικά ο Ντάιαμοντ θεωρούσε τους φόβους των ντόπιων υπερβολικούς, στα όρια της 
παράνοιας. Όμως, κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων, ____7____ (συνειδητοποιώ) πως 
δεν υπήρξε ούτε ένα βράδυ που να κατασκήνωσε σε κάποιο δάσος της Νέας Γουινέας και να 
μην άκουσε ένα δέντρο να πέφτει. Υπολογίζοντας τις πιθανότητες που υπήρχαν για να 
____8____ (συμβαίνει) αυτό που οι γηγενείς φοβούνταν τόσο πολύ, ο Ντάιαμοντ ____9____ 
(αντιλαμβάνομαι) τη λογική τους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, αν κάποιος κάτοικος 
των δασών της Νέας Γουινέας έχει την κακιά συνήθεια να κοιμάται κάτω από νεκρά δέντρα, 
των οποίων οι πιθανότητες να πέσουν είναι μόλις μία στις χίλιες, τότε μέσα σε διάστημα λίγων 
ετών θα έχει ____10____ (σκοτώνομαι). 

 
http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4785839 
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0. εντυπωσιάστηκε 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 

9. ________________________________________ 

10. _______________________________________ 
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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: μέσα στο, προς τα, κατά, πάνω από, μπροστά, σε μια, πάνω σε, μέχρι, υπό, προς 
το, μετά από 
 
            Ένα πραγματικά ωραίο φυσιολατρικό αξιοθέατο της περιοχής του Αϊ-Γιάννη 
Ιεράπετρας είναι ο καταρράκτης του Μυλωνά, _______ (0) κατάφυτο ομώνυμο φαράγγι. 
Πλέον, η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη από το μονοπάτι που έχει ανοιχτεί πρόσφατα. 
            Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα αποφάσισα να το εξερευνήσω και με τον συνοδοιπόρο 
Βασίλη ξεκινήσαμε από την Κακιά Σκάλα περπατώντας _______ (11) τους καταρράκτες. 

Εάν διαλέγετε να πάτε με το αυτοκίνητο από τον κεντρικό δρόμο Ιεράπετρας – Μακρύ 
Γιαλού αφού περάσετε από ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ο δρόμος κατεβαίνει και ______(12) 
μεγάλη στροφή είναι μια ταμπέλα στο αριστερό σας χέρι που γράφει  «Προς Καταρράκτη 
Μυλωνά». Αν ακολουθήσετε αυτό το χωματόδρομο με το αυτοκίνητο, φτάνετε σε ένα σημείο 
που ο δρόμος κόβει δεξιά και μοιάζει να γυρνάει ______ (13) πίσω, ενώ περνάει χαμηλά και 
διασχίζει το ποτάμι. 

Λίγο πιο ______ (14) αυτό το σημείο, στα αριστερά θα βρείτε άλλη μια ταμπέλα που 
λέει «Προς Καταρράκτη Μυλωνά – Είσοδος Μονοπατιού». Εκεί θα χρειαστεί να παρκάρετε το 
αυτοκίνητο και θα συνεχίσετε με τα πόδια μέσα από ένα εύκολο μονοπάτι και με καθαρή 
σήμανση. 

Ακολουθώντας το μονοπάτι η θέα ______ (15) καταπράσινο πευκόδασος είναι 
μοναδική ενώ _______ (16) λίγο φτάνετε στο παλιό τσιμεντένιο ρυάκι, και συνεχίζετε ______ 
(17) αυτό μέχρι να φτάσετε στον άκρως εντυπωσιακό Καταρράκτη που έχει 40 μέτρα ύψος. 

Μπορείτε βεβαίως ______ (18) την πορεία σας προς τον καταρράκτη να περικλείνετε 
από το μονοπάτι αν θέλετε να βρεθείτε πιο μέσα στο δάσος ή να ξεκουραστείτε λίγο στα πολλά 
πλατώματα που υπάρχουν ______ (19) την σκιά των πεύκων.  

Αφού επιστρέψετε από την διαδρομή σας μια δροσερή βουτιά στην παραλία της Κακιάς 
Σκάλας ακριβώς ______ (20) από την είσοδο του φαραγγιού, εκεί που καταλήγει το χειμώνα ο 
ποταμός, είναι ότι πρέπει! 
 
http://ierapetramyguide.wordpress.com/2011/08/21/katarakths-faraggi-mylona/ 
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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 (23, 24...) και σημειώστε τη λέξη όχι στα κενά του 
κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς του πίνακα που ακολουθεί το 
κείμενο. 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: Εξαιτίας αυτού, γιατί, κατά κύριο λόγο, διότι, Oρισµένες φορές, 
προσωρινά, αρκετά, συνήθως 

Τα απορρίµµατα συλλέγονται ________ (0) σε υποδοχείς απορριµµάτων των οποίων ο 
τύπος και η χωρητικότητα εξαρτώνται από διάφορες παραµέτρους. Οι υποδοχείς επιλέγονται 
από τον παραγωγό ή τις δηµοτικές υπηρεσίες. Στην Ελλάδα, οι υποδοχείς των αστικών 
απορριµµάτων επιλέγονται, τοποθετούνται και συντηρούνται ________ (21) από τη δηµοτική 
υπηρεσία καθαριότητας του εκάστοτε δήµου. ________ (22) επιλέγονται και από ιδιώτες.  

Η διαφοροποίηση των υποδοχέων επιβλήθηκε ________ (23) από τη διαφοροποίηση 
της κατοικίας και της παραγωγής χωροταξικά.________ (24), η οργάνωση της συλλογής είναι 
_______ (25) σύνθετη, ______ (26) µπορεί να κάνει αναγκαία τη χρήση διαφόρων τύπων 
αυτοκινήτων, προσαρµοσµένων στους τύπους των υποδοχέων.  

Η επιλογή των υποδοχέων είναι σηµαντική _______ (27) µπορεί να επηρεάσει τη 
δηµόσια υγιεινή, την αισθητική της εξυπηρετούµενης περιοχής και το σύστηµα συλλογής-
µεταφοράς. 
 

aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm2.pdf 
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4ο θέμα 
 

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο. Βάλτε τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε παρένθεση 
μετά τα κενά στον κατάλληλο τύπο και γράψτε τα όχι στα κενά του κειμένου, αλλά στον πίνακα 
που ακολουθεί το κείμενο. 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 14 ομάδες του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ αρχίζουν από σήμερα τις ____ 0____ 
(προσπάθειa) τους με _____28____ (καθυστέρηση) μιας εβδομάδας. Οι δύο (Ολυμπιακός και 
Παναθηναϊκός) έχουν στόχο την κατάκτηση του _____29____ (πρωτάθλημα) και η 
πλειονότητα των υπολοίπων να βγάλουν «ζωντανές» τη χρονιά. 

Οι ____30_____ (προϋπολογισμός) είναι μειωμένοι και φέτος, αφού τα μειωμένα 
έσοδα από τηλεοπτικά ____31____ (δικαίωμα) και ____32_____ (χορηγία) δεν επιτρέπουν 
οικονομικά ανοίγματα. Όσες ομάδες βασίζονται αποκλειστικά στα έσοδά τους για να 
επιβιώσουν, χωρίς να έχουν από πίσω μία... τσέπη να καλύψει μία «τρύπα», είναι πολύ πιθανό 
να αντιμετωπίσουν πρόβλημα μεσούσης της σεζόν. Η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, οι 
προσφυγές και η αδυναμία _____33____ (πληρωμή) των παικτών δεν είναι μακρινά σενάρια, 
αφού αρκετές ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη «φτωχή» πραγματικότητα. Υπάρχουν 
ΚΑΕ που το μπάτζετ τους δεν ξεπερνάει τα 150 με 200 χιλιάδες ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί 
να ακούγεται μικρό για μία επαγγελματική ομάδα της Α1, αλλά φαίνεται μεγάλο για τις 
δυνατότητες των περισσοτέρων ομάδων. 

Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός θα περιοριστεί στις κόντρες των «αιωνίων», ενώ οι 
υπόλοιποι δώδεκα θα σχηματίσουν ξανά το... δικό τους πρωτάθλημα. Η ομάδα που δείχνει να 
πλησιάζει τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και να απομακρύνεται από το δεύτερο γκρουπ 
δυναμικότητας είναι ο Πανιώνιος ο οποίος στηρίζεται και στις _____34____ (δύναμη) του 
Ηλία Λιανού. Αντίθετα, η πάλαι ποτέ κραταιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κινείται σε ρηχά 
νερά, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να πληρώνουν ακόμα τις αμαρτίες προηγούμενων _____35____ 
(έτος). 
 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_sport_2_13/10/2012_498513 
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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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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 23. 8:00 

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 δύo 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 συμβουλές για κούραση. 
Το κείμενο αποτελείται, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, από 10 παραγράφους με επικεφαλίδες 
οι οποίες δίνονται  στην δεξιά στήλη ((με κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ). Αυτό που πρέπει να κάνετε 
είναι να αντιστοιχήσετε τις επικεφαλίδες με την κάθε παραγράφο όπως ακολουθούν η μια την 
άλλη στο κείμενο, σημειώνοντας το κατάλληλο γράμμα δίπλα στους αριθμούς 1, 2, 3.., 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. .....................Ε.........................    A) Ελέγξτε το ψυγείο σας 
 
1. ……………………………….    B) Μπορεί να φταίνε οι ορµόνες;
       
2. ………………………………    Γ) Ρυθµίστε το σάκχαρό σας 
 
3. ………………………………    Δ) Ένα νερό, παρακαλώ! 
 
4. ………………………………    Ε) Κυκλοφορεί ίωση; 
 
5. ………………………………    Ζ) Το «άρρωστο» γραφείο 
 
6. ………………………………    Η) Ανεβείτε στη ζυγαριά  
 
7. ………………………………     Θ) Ίσως χρειάζεστε σίδηρο 

 
8. ………………………………    Ι) Μήπως ροχαλίζετε; 
 
9. ………………………………    Κ) Μια µατιά στο φαρµακείο
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
         9  
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2ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για καλοκαιρινές δουλειές.  
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. Οι μαθητές που εργάζονται τα καλοκαίρια συνήθως έρχονται 
από ταλαιπωρημένες οικονομικά οικογένειες. Χ  

10. Πριν από δέκα χρόνια η καλοκαιρινή εργασία ήταν επίσης 
διαδεδομένη.   

11. Δεν φάνηκε καθόλου περίεργο πως οι κόρες της Κατερίνας 
άρχισαν να δουλεύουν.   

12. Η Κατερίνα πιστεύει ότι είναι σημαντικό να μάθουν οι νέοι από 
νωρίς πώς βγαίνουν τα χρήματα.   

13. Δεν έχει πρακτικό όφελος να διαλέξουμε τη δουλειά που 
συσχετίζεται με τα ενδιαφέροντά μας.   

14. Το μόνο που κέρδισε η Ειρήνη από τη πρώτη δουλειά της ήταν 
η εμπειρία.   

15. Πέρα από τη δουλειά, φέτος η Ειρήνη προετοιμάζεται και για 
τελικές εξετάσεις.   

16. Σε σύγκριση με το πέρσινο έτος, η Ειρήνη απέκτησε 
αυτοπεποίθηση στη δουλειά.   

17. Οι δεξιότητες που ανέπτυξε λόγω της δουλειάς, θα φανούν 
χρήσιμες στο μέλλον.   

18. Η Αθηνά έχει δυσκολίες στην επικοινωνία με τους πελάτες και 
δεν είναι αρκετά οργανωμένη.   

19. O βιβλιοπώλης την εμπιστεύεται και χρειάζεται τη βοήθειά της 
στο μαγαζί.   

20. Εκτός από την ναυτιλία, όλοι οι κλάδοι την ενδιαφέρουν.   

 
 
 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
           11  
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pontszám 

maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 9   
2. feladat 11   

Feladatpont összesen 20   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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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  IV. Íráskészség 
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IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd 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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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
1ο θέμα 

Γράψτε μια αίτηση συμμετοχής (120-150 λέξεις) στο εξής πρόγραμμα και ζητήστε περισσότερες 
λεπτομέρειες.  
 

 
Αγαπάτε τα ζώα; Θέλετε να δουλέψετε μαζί μας συνδυάζοντας διασκέδαση με γνώσεις;  

Να γίνετε Εθελοντής/Εθελόντρια στην ομάδα μας σήμερα! Σας περιμένουμε στο Αττικό 
Ζωολογικό Πάρκο να κάνετε μια ξεχωριστή κίνηση για ένα καλύτερο αύριο!  
 

 
• Πώση ώρα κρατάει η δουλειά; 
• Τι είδους ζώα πρέπει να φροντίσω; 
• Υπάρχει όρος ηλικίας ή άλλες προϋποθέσεις / παροχές ή τυχόν καθήκοντα; 
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2ο θέμα  
  
Γράψτε ένα κείμενο (200–250 λέξεις) για το παρακάτω θέμα:  
 
    
  «Ανακύκλωση στη καθημερινή ζωή» 
 
Η ανακύκλωση δεν είναι απλά και μόνο μια διαδικασία η οποία συμβάλλει στην προστασία και 
στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντός μας, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να 
εξοικονομήσετε λεφτά και μπορείτε να ανακαλύψετε τη δημιουργική σας φλέβα. Μπορείτε να 
μεταμορφώσετε διάφορα κοινά αντικείμενα (γυάλινα βαζάκια, χαρτοκούτια κτλ.) σε έξυπνες 
και αριστουργηματικές κατασκευές. Κάντε μια παρουσίαση των ιδέων που έχετε σχετικά με το 
θέμα, με δικά σας / των γύρω σας παραδείγματα . 
 

• Εσείς προσωπικά πώς μπορείτε να συμβάλετε στην ανακύκλωση; 
• Έχετε κάνει ποτέ καινούρια πράγματα από τα παλιά σας ρούχα (π.χ. τσάντα, σακούλα); 
• Γιατί χρειάζεται η προστασία του περιβάλλοντος; 
• Τι κάνετε συνήθως με τα αδιασμένα πλαστικά μπουκάλια; 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

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  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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