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Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 
Ebben a vizsgarész-összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
 
 
Σ’ αυτό το μέρος των εξετάσεων θα βρείτε 3 θέματα. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λεξικό. 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 1ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για ένα κέικ σοκολάτα, και τις λέξεις που είναι σημειωμένες με 
αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3 ...) βάλτε στη θέση τους, γράφοντάς τες στις γραμμές που είναι κάτω 
από το κείμενο. 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. 

γάλα εβαπορέ, γίνω καπνός, κέικ σοκολάτα, κουταλιές σούπας, μια έκπληξη, οδηγίες, πεπτικό 
σύστημα, ποιότητα ζωής, πολύ νόστιμο κέικ, χοληστερίνη, χυμό πορτοκάλι 

Μπήκα στην κουζίνα ενώ οι υπόλοιποι κοιμούνταν ακόμα, για να τους ετοιμάσω   0.   που είχα 
διαβάσει στο κουτί με το   1.   που αγοράζω. Στην πραγματικότητα με τη συνταγή διαφήμιζαν 
το γάλα. 'Eξυπνη ιδέα. Πολλοί θα το αγόραζαν για να δοκιμάσουν τη συνταγή! Στο κουτί 
έγραφε: «  2.   αλλά με πολλή, πολλή σοκολάτα!». Ακολούθησα πιστά τις   3.  , έβαλα μπόλικα 
αυγά, πολλές   4.   κακάο και, αντί για νερό, πρόσθεσα λίγο   5.   Πριν το ψήσω, δοκίμασα το 
ζυμάρι: Ήταν πραγματικά ένα   6.  ! Τότε μπήκε στην κουζίνα ο μπαμπάς και άρχισε τις 
παρατηρήσεις. Και τι δεν είπε! Πόσο βλαβερά είναι τα αυγά για τη   7.  , πόσο «βαριά» η 
σοκολάτα για το   8.   Είπε και κάτι για   9.  , που δεν το κατάλαβα, και χαρακτήρισε το κέικ 
μου «κέικ-βόμβα». 'Hταν το αποκορύφωμα. Σκέφτηκα να εξαφανιστώ από την κουζίνα, να   
10._   Αλλά είπα μόνο: «Αμάν, καλέ μπαμπά,   11.   ήθελα να σας κάνω!». 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2792,10579/unit=179 

0. μια συνταγή 
 
1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

8. ________________________________________________ 

9. ________________________________________________ 

10. ________________________________________________ 

11. ________________________________________________ 
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2ο θέμα 
 

Θα διαβάσετε ένα κείμενο για τις απόκριες. 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.  

Απόκριες 
 
Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή.  
Ονομάστηκε έτσι, επειδή τη περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, 
δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική 
λέξη Καρναβάλι. 
 
Στην Ελλάδα 
Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του «μασκαρέματος», της 
μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές "εθνικές" γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις 
γιορτές αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού Κρόνου (Saturn) από τον Ήλιο Δία: τα Κρόνια 
«Λουπερκάλια» και «Σατουρνάλια» και από τις αρχαιότερες «Διονυσιακές γιορτές» των 
Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το 
κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμή του Διόνυσου. 
 
Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με μασκαράτες ομαδικές, χορούς, 
γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα, 
κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος ήταν, όπως και 
σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό Καρναβάλι, που έχει τις ρίζες του στις αρχές του 
19ου αιώνα, η Ξάνθη με το ξακουστό πλέον Ξανθιώτικο Καρναβάλι, που γίνεται πόλος έλξης 
αφού έχει το μεγαλύτερο καρναβάλι των Βαλκανίων με πολλά λαογραφικά στοιχεία, η Πλάκα 
των Αθηνών, και η Θήβα με τον περίφημο «βλάχικο γάμο» της. Στη Θήβα γίνεται και σήμερα 
ο «βλάχικος γάμος» που αρχίζει από την Τσικνοπέμπτη και αποτελείται από το προξενιό, το 
γάμο δυο νέων και τελειώνει με την πορεία των προικιών της νύφης και το γλέντι των 
συμπεθέρων. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γεμάτες από σατυρική αθυροστομία, κέφι, γλέντι 
και χορό. Στην Πάτρα γίνεται το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας με διάρκεια δύο μηνών 
και τη τελευταία Κυριακή της αποκριάς γίνεται παρέλαση αρμάτων με επικεφαλής το ομοίωμα 
του θεού της αποκριάς του «Καρνάβαλου» και ακολουθία διάφορων άλλων έξυπνων 
μασκαρεμάτων, με τη συμμετοχή 40.000 καρναβαλιστών, και πλήθους επισκεπτών ενώ το κέφι 
δίνει και παίρνει.  
 
Διεθνώς 
Μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις απόκριες, ενώ στην 
προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν. Στην Κολωνία και άλλες πόλεις του Ρήνου και 
στην Γερμανία το Καρναβάλι είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής παράδοσης και της κριτικής 
εναντίον της πολιτικής. Επίσης σημαντικό Καρναβάλι παρουσιάζουν η Βενετία και η Νίκαια 
στη Γαλλία. To Καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο του κόσμου και 
πολυπληθέστερο σε μια φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση όπου συνδυάζεται με 
παραδοσιακούς ξέφρενους χορούς όπως η Σάμπα. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/Απόκριες 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Οι απόκριες γίνονται πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Χ  
12. Οι λέξεις «απόκριες» και «καρναβάλι» σημαίνουν ότι 

εκείνες τις εβδομάδες δεν τρώνε κρέας.   

13. Οι απόκριες έχουν αρχαία ρωμαϊκή και ελληνική 
προέλευση.   

14. Οι Ρωμαίοι γιόρτασαν ότι ο Κρόνος νίκησε τον Δία. 
   

15. Παλιότερα έπιναν, χόρευαν, γλεντούσαν και φορούσαν 
μάσκες.   

16. Τα μεγαλύτερα καρναβαλικά κέντρα στην Ελλάδα είναι 
η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα..   

17. Ο «βλάχικος γάμος» είναι ένα έθιμο των αποκριών που 
γίνεται στην Ξάνθη.   

18. Στην Πάτρα την τελευταία Κυριακή των αποκριών 
γίνεται η μεγάλη παρέλαση με πάρα πολλούς χιλιάδες 
καρναβαλιστές και επισκέπτες. 

  

19. Οι προτεστάντες επίσης γιορτάζουν τις απόκριες. 
   

20. Το μεγαλύτερο καρναβάλι του κόσμου γίνεται στην 
Βενετία.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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3ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για διατροφικούς μύθους, δηλαδή για κάποιες ιδέες που είναι 
διαδεδομένες, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Μετά ταιριάξτε τις παραγράφους που είναι 
σημειωμένες με αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3 ...) με τις προτάσεις που βρίσκονται σε εισαγωγικά 
και είναι σημειωμένες με κεφαλαία γράμματα (Α, Β, Γ ...). 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. 
 
0. Η μαύρη ζάχαρη έχει σχεδόν ίδιες θερμίδες με την λευκή ζάχαρη. Η υπεροχή της μαύρης 
ζάχαρης ως προς τη λευκή αφορά στη μεγαλύτερη περιεκτικότητά της σε μερικά 
ιχνοστοιχεία, όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το κάλιο και το νάτριο. 
 
21. Έρευνες έχουν δείξει ότι αν δεν τρώμε το πρωινό γεύμα προσλαμβάνουμε περισσότερες 
θερμίδες στο υπόλοιπο της ημέρας, προερχόμενες κατά βάση από λιπαρά. Ένα σωστά 
σχεδιασμένο διαιτολόγιο μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε βάρος χωρίς να παραλείπουμε 
κανένα από τα κύρια γεύματα ενώ παράλληλα μπορεί να περιλαμβάνει και 2-3 μικρογεύματα. 
 
22. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική έρευνα που να αποδεικνύει ότι τόσο η κατανάλωση 
καφεΐνης όσο και ανθρακικού σχετίζεται με τη δημιουργία κυτταρίτιδας. Αντίθετα φαίνεται ότι 
τα γονίδια είναι ο πιο έντονος προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση της. Παρόλα αυτά 
η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά 
φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλουν στη μείωση της κυτταρίτιδας. 
 
23. Τα δύο αυτά τρόφιμα περιέχουν όντως ποσότητα σιδήρου. Αυτό που όμως καθιστά τις 
τροφές αυτές λίγο είναι το κατά πόσο ο σίδηρος αυτός απορροφάται από τον οργανισμό μας. 
Αυτό λοιπόν που ισχύει είναι ότι ο σίδηρος που προέρχεται από φυτικές πηγές (μη αίμης), δεν 
απορροφάται όσο αυτός που βρίσκεται σε ζωικές τροφές π.χ. συκώτι και μοσχαρίσιο κρέας. Αν 
θέλετε να πάρετε σίδηρο προτιμήστε τις ζωικές πηγές τροφίμων. 
 
24. Η κατανάλωση πολύ παγωμένων ροφημάτων δεν μας ωφελεί, διότι δεν μας ενυδατώνει. 
Αντίθετα, επειδή η απορρόφηση των παγωμένων υγρών από τον πεπτικό σωλήνα καθυστερεί 
πολύ (πρέπει πρώτα να αποκτήσουν κατάλληλη θερμοκρασία), δεν τροφοδοτούμε εγκαίρως 
ούτε αποτελεσματικά τον οργανισμό μας με υγρά.  
 
25. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα ω-3 λιπαρά των ψαριών συντελούν στην καλή 
λειτουργία του εγκεφάλου, όπως και στην καλή λειτουργία της μνήμης. Επιπλέον, η 
κατανάλωση ψαριών συντελεί στη βελτίωση της διάθεσης. 
 
26. Όσο κι αν μας αρέσει να ξεκινάμε την μέρα μας με έναν φρεκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού, 
δεν μπορούμε να πούμε ότι ο χυμός είναι το ίδιο ωφέλιμος με ολόκληρο το φρούτο. Ο χυμός 
του φρούτου έχει λιγότερες ίνες από ότι ολόκληρο το φρούτο με αποτέλεσμα να εισέρχονται 
τα σάκχαρα του φρούτου γρηγορότερα στο αίμα και να έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα.  
 
27. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο καθένας μας, πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μαγικά 
τρόφιμα. Το λίπος θα χαθεί μόνο με την σωματική άσκηση συνδυασμένη με μία πλήρη και 
ισορροπημένη διατροφή σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη στις ατομικές απαιτήσεις του κάθε 
οργανισμού. Είναι ουτοπία να στηρίζεσαι στην κατανάλωση μίας τροφής με την προσδοκία να 
χάσεις το περιττό σου λίπος. Συνδύασε σωστή διατροφή και άσκηση και μόνο  τότε θα δεις το 
λίπος να μειώνεται. 
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28. Η αλήθεια είναι ότι τα γονίδια παίζουν ένα ρόλο, αλλά ο ρόλος αυτός είναι μικρός. Μην 
κατηγορείς τους γονείς σου για τα περιττά κιλά, κατηγόρησε τους για τις κακές διατροφικές 
συνήθειες που σου κληρονόμησαν και όχι για τα γονίδια. 
 
29. Όταν οι θερμίδες καίγονται σε εργαστήριο, είναι όλες οι ίδιες και απελευθερώνουν την ίδια 
ποσότητα ενέργειας. Οι θερμίδες όμως που τρώτε απορροφώνται με διαφορετικό ρυθμό και 
περιέχουν διαφορετικές ποσότητες ινών, υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λίπους και θρεπτικών 
ουσιών.  
 
30. Τρώγοντας ένα ισορροπημένο σνάκ πριν την προπόνηση, σας δίνει τη δυνατότητα να 
κάψετε περισσότερο λίπος, να έχετε μεγαλύτερο ορμονικό όφελος από την άσκηση και να 
αυξήσετε τον μεταβολικό σας ρυθμό για τις επόμενες 10-12 ώρες της ημέρας. Αν ασκηθείτε 
νηστικοί, σοκάρετε τον οργανισμό, με αποτέλεσμα το σώμα να καίει μύες για να εξασφαλίσει 
ενέργεια.  

http://diatrofika.blogspot.hu/2012/01/blog-post.html#more 
 
Α) «Η φακή και το σπανάκι είναι καλές πηγές σιδήρου». 
 
Β) «Ένα ποτήρι χυμός είναι, για τον οργανισμό, εξίσου ωφέλιμος με ένα φρούτο». 
 
Γ) «Όλες οι θερμίδες καίγονται με τον ίδιο τρόπο». 
 
Δ) «Η μαύρη ζάχαρη παχαίνει λιγότερο από τη λευκή». 
 
Ε) «Τα αναψυκτικά και οι καφέδες προκαλούν κυτταρίτιδα». 
 
Ζ) «Η παχυσαρκία είναι κληρονομική». 
 
Η) «Ο χυμός λεμονιού λειτουργεί ως λιποδιαλύτης». 
 
Θ «Η άσκηση με άδειο στομάχι, καίει περισσότερο λίπος». 
 
Ι) «Η κατανάλωση ψαριών δεν βελτιώνει τη μνήμη». 
 
Κ) «Τα παγωμένα ρωφήματα ξεδιψούν». 
 
Λ) «Η παράλειψη των γευμάτων βοηθά στην απώλεια βάρους». 
 

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

Δ           
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I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
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 a vizsgarész-összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
 

 

 
Τα θέματα είναι τρία.  
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λεξικό. 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
1ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια ρήματα. Βρείτε ποια από τις τέσσερις λέξεις (Α, Β, Γ, 
Δ) ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3...) 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.   

Γάρος, το κέτσαπ των αρχαίων 
Ο κοινός πολίτης της αρχαιότητας   0.   με χυλό από δημητριακά ή όσπρια, πίτα άζυμου 

ψωμιού και λαχανικά. Για να δώσουν γεύση στη μονότονη αυτή δίαιτα,   1.   στα φαγητά μια 
σάλτσα την οποία ονόμαζαν «γάρο» και τη   2.   όπως εμείς σήμερα το κέτσαπ.    

Ο «γάρος»   3.   από μικρά ψάρια ή από κολιούς και εντόσθια ψαριών, τα οποία οι αρχαίοι   
4.   με μπόλικο αλάτι, κρασί, ξίδι και μαϊντανό και τα   5.   στον ήλιο 2-3 μήνες   6.   και να 
γίνουν  μια παχύρρευστη μάζα. Αυτό το καθόλου εύοσμο κατασκεύασμα το   7.   παντού, όχι 
μόνο στην αρχαιότητα αλλά και μετέπειτα, ως και τους βυζαντινούς χρόνους. 

Πολλοί   8.   ότι η γεύση της σάλτσας αυτής θα πρέπει να έμοιαζε με σάλτσες που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην κινέζικη και άλλες κουζίνες της Άπω Ανατολής. Άλλοι, πάλι, 
λένε ότι, αν   9.    στο μπλέντερ παστή σαρδέλα και την ανακατέψουμε με ξίδι, μυρωδικά και 
λίγο λάδι, θα έχουμε μια πολύ καλή απομίμηση του «γάρου». 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2792,10579/unit=184 
 
0. Α) τρεφόταν 1. Α) βάζουν 2. Α) θα χρησιμοποιεί 3. Α) φτιάχνει 
    Β) τρέφεται     Β) θα βάλουν     Β) χρησιμοποιούσαν     Β) έφτιαχνε 
    Γ) θρέφτηκαν     Γ) έβαζαν     Γ) χρησιμοποιήθηκαν     Γ) έφτιαξε 
    Δ) θα θρεφτεί      Δ) βάλαμε     Δ) χρησιμοποιούν     Δ) φτιαχνόταν 

 
4. Α) ανακατεύουν 5. Α) αφήνουν 6. Α) ζύμωσαν 
    Β) ανακατεύτηκαν     Β) άφησε     Β) να ζυμωθούν 
    Γ) ανακάτευαν     Γ) να αφήσει     Γ) να ζυμώσουν 
    Δ) ανακατεύονταν     Δ) άφηναν     Δ) ζυμώθηκαν 

 
7. Α) προσέθεσαν   8. Α) πιστεύουν   9. Α) λιώσει  
    Β) θα προσθέσουν     Β) να πιστεύουν       Β) λιώνει 
    Γ) να προσθέσουν      Γ) πιστεύονται       Γ) λιώσουμε  
    Δ) προσθέσουν     Δ) να πιστευτούν       Δ) λιώσαμε  

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

Α          
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 

         9  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
2ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Βάλτε το επίθετο στον σωστό 
τύπο και γράψτε το στην γραμμή που ακολουθεί μετά από το κείμενο. 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.   
 
Μέσα μαζικής συγκοινωνίας  
 
Το   0.   (ωκεάνιος) και    10.   (θαλασσινός) ταξίδι πραγματοποιείται με πλοία. Η   11.   
(αεροπορικός) εταιρεία προσφέρει φτηνά εισιτήρια για τις διακοπές του καλοκαιριού. Το τρένο 
είναι το ασφαλέστερο   12.   (μεταφορικός) μέσο. Η   13.   (σιδηροδρομικός) γραμμή περνούσε 
μέσα από πανέμορφα δάση και δε χόρταινες να βλέπεις έξω από το παράθυρο. Το   14.   (οδικός) 
δίκτυο δεν είναι αρκετό για όλα τα αυτοκίνητα και υπάρχει μεγάλη κίνηση. Συνήθως πήγαινα 
τα καλοκαίρια στο χωριό με το   15.   (επιβατικός) λεωφορείο. Με τα   16.   (ταξιδιωτικός) 
γραφεία μπορούμε να ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη του κόσμου.  
 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM-F102/document/4bd951f7tool/523c312bys7l/523c316chfah.pdf  σ. 17.  
 
0. ωκεάνιο 
 
10. _______________________________________ 

 

11. _______________________________________ 

 
12. _______________________________________ 

 

13. _______________________________________ 

 

14. _______________________________________ 

 

15. _______________________________________ 

 

16. _______________________________________ 

 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 

       7  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
3ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και συμπληρώστε τα κενά με τις προθέσεις  που λείπουν. Γράψτε 
τες στον πίνακα που βρίσκεται κάτω από το κείμενο. 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. 
 
από έξω, από ένα, από κάτω, από την, γύρω της, με, μέσα σε μια, μετά από μια, σε ένα, στην,  
 
Ένα παλιό αρχοντικό  
 
Το παλιό αυτό αρχοντικό βρίσκεται   0.   είσοδο του χωριού   17.   γέφυρα. Σπρώχνοντας μια 
ρημαδιασμένη πόρτα, βρίσκομαι   18.   μικρή αυλή, πλακόστρωτη κι ασβεστωμένη, μ’ 
ανθισμένα πεζούλια   19.   . Μοβ λουλούδια κρέμονται   20.   υποβάσταγμα κληματαριάς κι   
_21.  όλη η αυλή είναι αρωματισμένη.   22.   αυλή το σπίτι παρουσιάζει μια παράξενη εικόνα: 
φαίνεται και πλούσιο και εγκαταλελειμμένο. Διώροφο, λίθινο, με μικρά καγκελόφραχτα 
παράθυρα στα δυο πρώτα του πατώματα.   23.  , το δεύτερο πάτωμα έχει παραμυθένια 
τετράγωνα παράθυρα με ζωγραφικές διακοσμήσεις, που θα έκαναν μια λαμπρή εντύπωση στην 
εποχή τους. Στο εσωτερικό, τα δωμάτια δε χωρίζονται με τοιχώματα, αλλά με ξύλινα 
διαφράγματα. Τα ταβάνια είναι σκαλισμένα και το τζάκι καταστόλιστο   24.   έγχρωμα 
πλαστικά φρούτα και πολύχρωμα γυαλιά.   25.   ανοιχτό σκονισμένο ράφι ξεθωριάζουν ακόμα 
μερικά παλιά βιβλία.  
 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM-F102/document/4bd951f7tool/523c312bys7l/523c316chfah.pdf  σ. 22. 
 
 

0. 17. 18. 19. 20. 

στην     
 

21. 22. 23. 24. 25. 

     
 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
         9  

 

 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 9   
2. feladat  7   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

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 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! 



 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1713 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 23. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

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! 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
1ο θέμα 
 
Θα ακούσετε ένα διαφορετικό μάθημα διδασκαλίας. Πρέπει να απαντήσετε τις ερωτήσεις, που 
τίθενται σχετικά με το κείμενο. 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. Τι ήταν το πρώτο αντικείμενο που έβγαλε ο καθηγητής από το συρτάρι του;  
 
ένα βάζο 
 
1. Τι έβαλε πρώτα στο βάζο; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Μετά τι έβαλε στο βάζο;  
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Τι έριξε τελευταία στο βάζο; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Τι αντιπροσωπεύει το βάζο; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Τι αντιπροσωπεύουν οι μπάλες γκολφ; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Τι αντιπροσωπεύουν τα χαλίκια; 
 
___________________________________________________________________________ 
  
7. Τι αντιπροσωπεύει η άμμος; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
       7  

 
  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2ο θέμα 

Θα ακούσετε ένα μύθο του Αισώπου. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντιστοιχίσετε το πρώτο 
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 (0) 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. 

 

 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 
0. Ο Βοριάς και ο Ήλιος έκαναν 
συζήτηση  

Α) τόσο πιο δυνατά τυλίχθηκε ο διαβάτης 
να μην ξεπαγιάσει.  

8. Ο Βοριάς πρότεινε  Β) να γδύσουν έναν άνθρωπο. 

9. Το στοίχημα ήταν  Γ) να φυσάει, και άφησε τον Ήλιο να 
δοκιμάσει να γδύσει τον διαβάτη.  

10. Πρώτα ο Βοριάς άρχισε  Δ) για το ποιος από τους δυο ήταν 
δυνατότερος.  

11. Όσο πιο δυνατά φυσούσε ο Βοριάς Ε) και ο διαβάτης έβγαλε την κουβέρτα 
και ξεκούμπωσε το ρούχο του. 

12. Στο τέλος ο Βοριάς βαρέθηκε  Ζ) στοίχημα στον Ήλιο.  

13. Ο Ήλιος άρχισε να λάμπει  Η) ότι ο Ήλιος είναι ο δυνατότερος. 
 

14. Ό Ήλιος δυνάμωνε όλο και πιο πολύ 
τη λάμψη του Θ) να φυσάει δυνατά έναν διαβάτη.  

15. Στο τέλος ο Βοριάς παραδέχτηκε 
Ι) ώσπου ο διαβάτης στο τέλος απόμεινε 

ολόγυμνος κι ξάπλωσε στον ίσκιο ενός 
δέντρου.  

 
 

0. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Δ         

 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
        8  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
3ο θέμα 

Θα ακούσετε ένα ανέκδοτο. 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.  

 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Ο σκύλος έτρωγε μια λεοπάρδαλη στη ζούγκλα.   Χ 
16. Η λεοπάρδαλη τρόμαξε όταν άκουσε τα λόγια του 

σκύλου.   
  

17. Ένας πίθηκος της είπε ότι την κορόιδεψε ο σκύλος. 
 

  

18. Η λεοπάρδαλη και ο πίθηκος ανέβηκαν στη ράχη ενός 
βουνού.  

  

19. Ο σκύλος χάρηκε όταν ξαναείδε τη λεοπάρδαλη με τον 
πίθηκο.  

  

20. Ο σκύλος πάλι κορόιδεψε τη λεοπάρδαλη με τα λόγια 
του.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
     5  

 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 8   
3. feladat 5   

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

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 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. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1713 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 23. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

Fontos tudnivalók 
 
 
Ebben a vizsgarész-összetevőben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, olvassa el az utasításokat! 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott 
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
Jó munkát! 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡAΠTΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
1ο θέμα  
 
Διαβάζετε την παρακάτω μικρή αγγελία στο αγαπημένο σας περιοδικό:  
 
 
Ψάχνουμε για νέους εξωτερικούς συναδέλφους άνω των 18 χρονών που θα αναλάμβαναν 
να γράψουν την γνώμη των νέων για τα επίκαιρα θέματα του κόσμου. Περιμένουμε όσους 
ενδιαφέρονται για δημοσιογραφία. Παρακαλείσθε να γράψετε σε μας στο παρακάτω e-
mail: neoidimosiografoi@izoimas.gr 
 
 
Απαντήστε στην αγγελία, δικαιολογώντας γιατί θέλετε να συνεργαστείτε μαζί τους. Γράψτε 
σύντομα για τον εαυτό σας. Ρωτήστε τους  για λεπτομέρειες. 

• Γιατί σας ενδιαφέρει αυτή η δουλειά; 
• Πόσα άρθρα, πόσες ώρες την εβδομάδα θέλουν; 
• Πώς είναι ο μισθός; 

Γράψτε τη πρότασή σας (80-100 λέξεις) για το θέμα παρακάτω: 
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___________________________________________________________________________ 

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
2ο θέμα 
 
Γράψτε ένα κείμενο (100-120 λέξεις) για τo παρακάτω θέμα: 
 

 
 

Η σχέση μου με τον αδελφό/αδελφή ή ξάδελφο/ξαδέλφη μου  
 

• Έχετε αδέλφια; Κι αν όχι, ξαδέλφια; Πώς είναι η σχέση σας;  
• Τσακώνεστε συχνά ή ζείτε σε αρμονία και ειρήνη;  
• Πώς ζείτε στην πραγματικότητα, και πώς θα θέλατε να ζείτε;  
• Αν δεν έχετε αδέλφια/ξαδέλφια, πώς φαντάζεστε την ιδανική αδελφική σχέση;  

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Újgörög nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 

Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

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  

 

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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