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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 την ερημοποίηση της Κύπρου. 
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. 
 
 
Κύπρος χωρίς φυτά, δέντρα και νερό  
 
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου προειδοποιεί ότι θα γίνουμε έρημος. 
Μπορεί να μη γίνουμε Σαχάρα, αλλά θα χάσουμε ______________ (0), ενώ το καλοκαίρι θα 
πάρει παράταση δύο μηνών, θα ______________ (1) και θα λέμε το νερό-νεράκι, το οποίο 
κάποιες φορές μπορεί και να μας… πνίξει. 
Η ερημοποίηση της Κύπρου είναι πλέον ένα ανοικτό ενδεχόμενο και εάν δεν ληφθούν άμεσα, 
στοχευμένα μέτρα, οι νέες ______________ (2) θα μας χτυπήσουν αλύπητα. Αν και 
κινούμαστε ως κράτος προς την ορθή κατεύθυνση, όμως ο ρυθμός με το οποίο προχωρούν τα 
πράγματα δυσχεραίνει την κατάστασή μας. Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο Επίτροπος 
Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε πως παρόλο ______________ (3) για τον 
κίνδυνο απερήμωσης της Κύπρου και στην οποία καθορίζονται οι περιοχές όπου υπάρχει 
σοβαρό ενδεχόμενο ερημοποίησής τους, καθώς και μέτρα και ______________ (4) τι 
μπορούμε να κάνουμε για να το αποτρέψουμε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν πήραμε 
ικανοποιητικά προληπτικά μέτρα. «Υπάρχει η μελέτη, δεν πήραμε τα μέτρα. Είναι πάρα πολύ 
δύσκολο να αποτρέψουμε το φαινόμενο, λόγω του ότι δεν πήραμε μέτρα που έπρεπε. Πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις συνέπειες. Το ______________ (5) 15-20% η βροχόπτωση 
θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έρχεται η βροχή, θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες σε 
μέσο όρο και μέρες. Υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του αιώνα το καλοκαίρι θα αυξηθεί κατά 
δύο μήνες. Όταν επέρχεται τόσο ______________ (6) ανομβρίας, τα φυτά και τα δέντρα δεν 
θα αντέξουν αυτές τις αλλαγές και θα αρχίσουν να χάνονται και έτσι θα πληγεί και η γεωργία».  
Σαχάρα η Κύπρος;  
Ερωτηθείς εάν θα γίνουμε έρημος όπως τη Σαχάρα, ο ______________ (7) απάντησε αρνητικά, 
σημειώνοντας πως απλά δεν θα έχουμε φυτά και δέντρα σε τέτοιο βαθμό όπως τώρα. «Δεν θα 
φτάσουμε στο σημείο της Σαχάρας που ______________ (8) », συμπλήρωσε. Πέραν τούτου, 
συνέχισε, θα αλλάξει και ο τρόπος βροχόπτωσης. «Θα υπάρχουν μέρες ανομβρίας και άλλες 
με έντονες βροχοπτώσεις που ______________ (9).» 
 

Πηγή: http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/local/499540#sthash.T9i00Las.dpuf 
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Α) σενάρια για το 

Β) μείωση της κατανάλωσης νερού 

Γ) χρήση νερού με αποτέλεσμα 

Δ) είναι όλο άμμος 

Ε) αυξηθούν οι θερμοκρασίες 

Ζ) που έγινε μελέτη 

Η) θα δημιουργούν πλημμύρες 

Θ) κλιματικές αλλαγές 

Ι) Επίτροπος Περιβάλλοντος 

Κ) μεγάλο διάστημα 

Λ) γεγονός πως θα μειωθεί 

Μ) πολλά φυτά και δέντρα 
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2ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο με συγκινητικές ιστορίες για ζώα. 
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. 
 
Συγκινητικές ιστορίες με ζώα 
 
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, ότι τα ζώα δεν μπορούν να νιώσουν βαθιά συναισθήματα, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι ικανά να νιώσουν διάφορα συναισθήματα που θεωρούνται 
ανθρώπινο προνόμιο. Φιλία, αφοσίωση, φροντίδα και απεριόριστη πίστη - ευλογημένος είναι 
αυτός που τα έχει βιώσει όλα τουλάχιστον μια φορά. 
Οι ελέφαντες Τζένι και Σίρλεϊ μεταφέρθηκαν σε ένα τσίρκο την ίδια εποχή: η Τζένι ήταν μικρό 
μωρό, ενώ η Σίρλεϊ ήταν ήδη 20 ετών. Λίγο καιρό αργότερα χωρίστηκαν, αλλά 
ξανασυναντήθηκαν σε ένα καταφύγιο ελεφάντων 25 χρόνια αργότερα. «Υπήρξε μια επείγουσα 
ανάγκη στην συμπεριφορά της Τζένι. Προσπαθούσε να πλησιάσει την Σίρλεϊ με τον κορμό της 
και ήταν πολύ ανήσυχη. Μετά, η Σίρλεϊ άρχισε να βρυχάται με όλες τις δυνάμεις της.  
Η Μίλα, μια φάλαινα Μπελούγκα, έσπρωξε την Γιανγκ Γιουν στην επιφάνεια με την μύτη της, 
όταν η γυναίκα έπαθε κράμπες στα πόδια της κατά την διάρκεια ενός διαγωνισμού κατάδυσης. 
Έτσι, της έσωσε την ζωή. 
Στο κέντρο διάσωσης χιμπατζήδων στο Καμερούν, πέθανε λόγω καρδιακής ανεπάρκειας η 
Ντόροθι, ο χιμπατζής. Κατά την διάρκεια της κηδείας της συνέβη κάτι εκπληκτικό: μαζεύτηκαν 
οι χιμπατζφίλοι της και την χαιρετούσαν για να της πουν το τελευταίο αντίο. 
Η Γκάντολφ η κουκουβάγια έκανε αυγά κάθε χρόνο και περίμενε να εκκολαφθούν, αλλά αυτό 
ποτέ δεν γινόταν. Μια φορά της έριξαν ένα αυγό από το οποίο εκκολάφτηκε μια μικρή χήνα. 
Το φρόντισε ακόμα και αν είναι γνωστό, ότι οι κουκουβάγιες σκοτώνουν τα μωρά που ανήκουν 
σε άλλο είδος πουλιών. 
Ένα δελφίνι με το όνομα Τζετ και μια φώκια με το όνομα Μίρι από την Αυστραλία είναι φίλοι 
από την παιδική τους ηλικία. Για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα κοινά παιχνίδια. 
Στην φύση μάλλον θα ανταγωνίζονταν για το φαγητό. 
 

Πηγή: http://www.tilestwra.com/20-sigkinitikes-istories-pou-tha-allaxoun-telios-tin-apopsi-sas-gia-ta-zoa/ 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Πολλοί θεωρούν ότι μόνο ο άνθρωπος είναι ικανός να νιώσει 

συναισθήματα. Χ  

10. Στο κείμενο πρόκειται για ζώα που δείχνουν ότι είναι ικανά να 
νιώσουν φιλία, αφοσίωση και φροντίδα.   

11. Οι δυο ελέφαντες ήταν σε ένα καταφύγιο ζώων για 25 χρόνια.   

12. Όταν η Σίρλεϊ ξαναείδε την Τζένι, έβγαλε μια υπόκωφη, απειλητική 
φωνή.   

13. Η Μίλα, η φάλαινα ανταγωνίστηκε με μια καταδύτρια σε έναν 
διαγωνισμό κατάδυσης.   

14. Η ιστορία της Ντόροθι δείχνει την ικανότητα των χιμπατζήδων να 
νιώθουν και να εκφράζουν τη συμπόνια τους.   

15. Η Ντόροθι είχε και φίλους ανθρώπους που μαζεύτηκαν στην κηδεία 
της.   

16. Από το αυγό που έκανε η Γκάντολφ εκκολάφτηκε μια μικρή χήνα.   

17. Συνήθως οι κουκουβάγιες δεν φροντίζουν τα μωρά που ανήκουν σε 
άλλη ράτσα πτηνών.   

18. Είναι πιθανόν ότι η φώκια και το δελφίνι στο φυσικό τους 
περιβάλλον δε θα γινόντουσαν φίλοι.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
         9  

 



Újgörög nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 8 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
3ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα απόσπασμα από το μύθο της Πανδώρας. 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε τις 5 φράσεις που περισσεύουν, δηλαδή δεν ταιριάζουν 
στο κείμενο και να τις υπογραμμίσετε και να τις γράψετε στις γραμμές (σημειωμένες με 19, 20, 
...25) που είναι κάτω από το κείμενο, 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. 
 
Όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο κόσμος, ήταν ένα ευτυχισμένο μέρος με φως και γέλια μια φορά 
και έναν καιρό, δεν υπήρχαν πράγματα όπως στενοχώρια ή πόνος. Ο ήλιος έλαμπε κάθε μέρα 
και οι θεοί κατέβαιναν από τον ουρανό για να περπατήσουν και να μιλήσουν με τους 
ανθρώπους που ζούσαν στη γη και στον αέρα. 
Ένα απόγευμα, ένας άντρας που λεγόταν Επιμηθέας και η γυναίκα του, η Πανδώρα, φρόντιζαν 
τον ανθόκηπό τους όταν είδαν να πλησιάζει ο θεός Ερμής. Είχε λυγίσει από το βάρος ενός 
σκουρόχρωμου ξύλινου κιβωτίου που κουβαλούσε στους ώμους του και θερίζοντας τα ξανθά 
στάχυα φαινόταν κουρασμένος. Η Πανδώρα έτρεξε να φέρει στον κατακουρασμένο θεό ένα 
δροσερό ρόφημα, ενώ ο Επιμηθέας τον βοήθησε να ακουμπήσει το κιβώτιο στο έδαφος. Ήταν 
σφιχτοδεμένο με χρυσά σκοινιά και είχε πάνω του χαραγμένα παράξενα σχέδια. 
«Φίλοι μου, θα μου κάνετε μια μεγάλη χάρη;» διαπίστωσε με τρόμο και αναστέναξε ο Ερμής. 
«Σήμερα κάνει τόση ζέστη και το κιβώτιο είναι πολύ βαρύ! Μπορώ να το αφήσω εδώ για λίγο, 
να πάω σε μια αποστολή;» 
«Φυσικά και μπορείς» χαμογέλασε ο Επιμηθέας. 
Ο άντρας και ο θεός μετέφεραν το κιβώτιο μέσα. 
«Είσαι βέβαιος πως κανείς δεν θα μπορέσει να το βρει;» ρώτησε αγχωμένος ο Ερμής. «Κανείς 
και με σοβαρές συνέπειες δεν πρέπει να ανοίξει το κουτί.» 
«Μην ανησυχείς», γέλασαν ο Επιμηθέας και η Πανδώρα και αποχαιρέτησαν τον θεό. 
Ξαφνικά η Πανδώρα έμεινε ακίνητη και παγωμένη. «Άκου, Επιμηθέα!» είπε σιγανά. «Είμαι 
σίγουρη πως άκουσα κάποιον να ψιθυρίζει τα ονόματά μας!» Ο Επιμηθέας και η Πανδώρα 
τέντωσαν τ’αυτιά τους. Στην αρχή δεν άκουγαν τίποτε πέρα από το φτερούγισμα των πουλιών 
και το θρόισμα των φύλλων στο αεράκι. Μετά, άκουσαν έναν μακρινό θόρυβο, σαν κάποιος να 
φώναζε από κάπου, «Επιμηθέα! Πανδώρα!» 
«Είναι οι φίλοι μας!» φώναξε χαρούμενος ο Επιμηθέας. 
Η Πανδώρα, όμως, έδειχνε μπερδεμένη και κούνησε το κεφάλι της. 
«Όχι, Επιμηθέα, δεν είναι αυτές οι φωνές που άκουσα», είπε κοφτά. 
«Μα πρέπει να είναι!» γέλασε ο Επιμηθέας. «Έλα τώρα, πάμε να δούμε». 
«Πήγαινε εσύ», επέμενε η Πανδώρα συνοφρυωμένη και συναχωμένη. 
«Προτιμώ να μείνω εδώ για λίγο». 
Ο Επιμηθέας ανασήκωσε τους ώμους, φίλησε την Πανδώρα και βγήκε έξω.  
Η Πανδώρα έτρεξε αμέσως στο παράξενο κουτί και περίμενε. Ένα λεπτό αργότερα άκουσε και 
είδε ξανά παράξενες φωνές να φωνάζουν «Πανδώρα! Πανδώρα!» Οι φωνές ήταν τόσο σιγανές 
και ψιθυριστές ώστε η Πανδώρα δεν ήταν σίγουρη αν τις άκουσε στ’αλήθεια ή απλώς τις 
φαντάστηκε. Έσκυψε πιο κοντά και ακούμπησε το αυτί της πάνω στο καπάκι. Όχι, αυτή τη 
φορά ήταν σίγουρη. Το κουτί την φώναζε! «Πανδώρα!» παρακαλούσαν οι φωνές των γιατρών. 
«Άφησέ μας να βγούμε, Πανδώρα! Είμαστε παγιδευμένα εδώ στο σκοτάδι! Σε παρακαλούμε, 
βοήθησέ μας να δραπετεύσουμε!» 

 (Πηγή: 100 κλασικά παραμύθια. Εκδόσεις Άγκυρα, Αθήνα 2009) 
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0. μια φορά και έναν καιρό 

 

19. ________________________________________ 

 
20. ________________________________________ 

 
21. ________________________________________ 

 
22. ________________________________________ 

 
23. ________________________________________ 

 
24. ________________________________________ 

 
25. ________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
       7  

  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 10 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 11 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 



Újgörög nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 12 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 9   
3. feladat 7   

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. 

Στην Ελλάδα και την ορθόδοξη παράδοση η πρώτη ημέρα του χρόνου ___________ (0) με τον 
Μέγα Βασίλειο, το μεγάλο ιεράρχη από την Καισαρεία της Καππαδοκίας, του 4ου αιώνα. Ο 
Άγιος Βασίλειος ___________ (1) γνωστός κυρίως για τη φιλανθρωπία του και γιατί 
___________ (2) πάντα όσους είχαν την ανάγκη του. Σύμφωνα με την παράδοση αμέσως μετά 
τα Χριστούγεννα ___________ (3) πεζός μ' ένα ραβδί στο χέρι και έφερνε συμβολικά δώρα 
στους ανθρώπους: ευλογία και καλή τύχη. 

Από τον Μέγα Βασίλειο ξεκίνησε και η παράδοση της βασιλόπιτας της Πρωτοχρονιάς. Όλα 
άρχισαν όταν ο Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε στην πόλη για ___________ (4) φόρους, οι 
κάτοικοι ζήτησαν τη βοήθεια του Μεγάλου Βασιλείου για να μην χάσουν τα πολύτιμα 
αντικείμενά τους, αφού ήταν και τα μόνα που είχαν. Αφού τα ___________ (5) και τα είδε ο 
Έπαρχος, ο Μέγας Βασίλειος τον ___________ (6) να μην τα πάρει. Ενθουσιασμένοι οι 
κάτοικοι ευχαρίστησαν τον Μέγα Βασίλειο που τους βοήθησε, ωστόσο τότε ___________ (7) 
το ζήτημα της επιστροφής των αντικειμένων στους ιδιοκτήτες τους. Τότε για να μην υπάρξει 
διχόνοια, τους ___________ (8) τους πιστούς να φτιάξουν το απόγευμα του Σαββάτου πίτες 
και να βάλουν μέσα σε κάθε μία από ένα αντικείμενο. Την επομένη τους τις ___________ (9) 
και, σαν από θαύμα, κάθε ένας βρήκε μέσα στην πίτα αυτό που ___________ (10). 

Πηγή: Ποιος είναι πραγματικά ο Αγιος Βασίλης; | iefimerida.gr 

0. Α) ταυτίστηκε 
    Β) ταυτίζονταν 
    Γ) ταυτίζει 
    Δ) ταύτισε 
 
1. Α) έγινε 
    Β) γίνεται 
    Γ) είχε γίνει 
    Δ) θα γίνει 
 
2. Α) φρόντισε 
    Β) φρόντιζε 
    Γ) θα φροντίσει 
    Δ) θα φροντίζει 
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3. Α) έχει ξεκινήσει 
    Β) ξεκίνησε 
    Γ) ξεκινούσε 
    Δ) θα ξεκινήσει 
 
4. Α) έχει εισπράξει 
    Β) εισπράξει 
    Γ) να είχε εισπράξει 
    Δ) να εισπράξει 
 
5. Α) συγκέντρωσαν 

Β) έχουν συγκεντρωθεί 
Γ) συγκέντρωναν 
Δ) θα συγκεντρώσουν 

 
6. Α) να πείσει 
    Β) πείστηκε 
    Γ) έπεισε 
    Δ) θα πείσει 
 
7. Α) θα προκύψει 
   Β) προέκυψε 

    Γ) έχει προκύψει 
    Δ) είχε προκύψει 
 
8. Α) είχε διατάξει 
    Β) έχει διαταχθεί 
    Γ) θα διατάσσει 
    Δ) διέταξε 
 
9. Α) μοίρασε 

Β) θα μοίραζε 
Γ) θα μοιράζονταν 
Δ) έχει μοιράσει 

 
10. Α) θα προσφέρει 

 Β) θα έχει προσφέρει 
     Γ) είχε προσφέρει 
      Δ) έχει προσφέρει 
 

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

A           
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2ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες αντωνυμίες και επιρρήματα, τον κατάλογο των 
οποίων μπορείτε να δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις αντωνυμίες και τα 
επιρρήματα ταιριάζει 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. Προσοχή 
όμως: υπάρχουν δύο επιπλέον επιρρήματα 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. 
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ και ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: οποία, σχεδόν, μόνο, πιο, ό,τι, κάθε, επίσης, απολύτως, 
πού, οτιδήποτε 
 

Ροζ ή μπλε; Κούκλα ή αυτοκινητάκι; Η ανακάλυψη του φύλου, η αναγνώριση του εαυτού σου 
ως «αγόρι» ή «κορίτσι» είναι ένα από τα ________ (0) σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη 
________ (11) παιδιού. Προκειμένου να καταλάβουν ________ (12) ακριβώς ανήκουν, 
περνάνε από την ηλικία των τριών έως την ηλικία των πέντε ετών μια περίοδο υπερβολής σε 
________ (13) αφορά το φύλο τους: Τα κορίτσια λατρεύουν ________ (14) είναι ροζ, θυμίζει 
πριγκίπισσα και μπαλαρίνα, ενώ τα αγόρια κυκλοφορούν με ένα σπαθί ή με ένα πιστόλι 
________ (15) «κολλημένο» στο χέρι τους και δεν χορταίνουν να παίζουν «πόλεμο». 
Πρόκειται για μια ________ (16) φυσιολογική μεταβατική περίοδο την ________ (17) όταν 
ξεπεράσουν (σύντομα), θα έχουν κατακτήσει τη συνειδητοποίηση του φύλου τους. 

Πηγή: http://www.yeskid.gr/agoria-koritsia-breite-tis-diafores 

 

0. 11. 12. 13. 14. 

πιο     

 

15. 16. 17. 
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3ο θέμα 
 
Στο παρακάτω κείμενο βλέπετε κάποια ουσιαστικά και επίθετα σε ονομαστική πτώση ενικού 
αριθμού 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. 

Σήμερα ζούμε στην εποχή ____(0)____ (η υψηλή τεχνολογία). ____(18)____ (η παλιά 
τυπογραφική μηχανή) έχουν αντικατασταθεί από τέλεια μηχανήματα, και οι δορυφόροι 
προσφέρουν ταχύτατη πληροφόρηση. Καθημερινά παίρνουμε πλήθος ____(19)____ 
(πληροφορία) από τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τις αφίσες, ____(20)____ (η 
διαφήμιση), ____(21)____ (η κινητή τηλεφωνία). Ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος, όπως 
και τα άλλα μέσα ____(22)____ (μαζική ενημέρωση) παρουσιάζουν ____(23)____ (επίκαιρο 
θέμα) και ενημερώνουν το κοινό. Κάθε λεπτό μπορούμε να μάθουμε από πρώτο χέρι τι 
συμβαίνει σε κάθε σημείο ____(24)____ (ο πλανήτης). Οι δημοσιογράφοι, ____(25)____ (ο 
συντάκτης) και οι φωτογράφοι παρακολουθούν την επικαιρότητα. Καθημερινά παρουσιάζουν 
θέματα και γεγονότα πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, 
όχι μόνο από τον ελληνικό αλλά και από ____(26)____ (ο διεθνής χώρος). 

Πηγή: Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. σελ.297-298 με αλλαγές 

0. 18. 19. 20. 

της υψηλής 
τεχνολογίας    

 

21. 22. 23. 24. 

    

 

25. 26. 
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4ο θέμα 
 
Συμπλήρωσε τα κενά στην παρακάτω συνταγή (σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς 27, 28 ...33) 
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. 

Συνταγή 

________ (0) 2 μεγάλες πατάτες 

________ (27) 400 γρ. στήθος κοτόπουλο χωρίς πέτσα 

________ (28) 3 κουταλιές λάδι 

________ (29) 200 γρ. ρεβίθια 

________ (30) 4 μεγάλες πράσινες πιπεριές 

________ (31) 1,5 κιλό μικρές ντομάτες 

________ (32) ½ κιλό κρεμμυδάκια 

μαϊντανός, δεντρολίβανο, αλάτι και πιπέρι. 

 

Κόψτε το κοτόπουλο σε κομματάκια. Μουλιάστε τα ρεβίθια σε χλιαρό νερό για 10 ώρες και 

βράστε τα για 15 λεπτά χωριστά. Πλύντε και κόψτε σε χοντρά κομμάτια όλα τα λαχανικά. 

Αλατοπιπερώστε τα, βάλτε τα όλα σε σκεπαστό ταψί και σε προθερμασμένο φούρνο ________ 

(33) 180 οC ψήστε τα για ________ (34) 1,5 ώρα περίπου. Αν τα ρεβίθια είναι σχετικά σκληρά 

όταν τα ανακατέψετε με τα λαχανικά, φροντίστε να ρίξετε ένα ποτήρι νερό στο ταψί για να 

υπάρχει υγρό να το απορροφήσουν και να μαλακώσουν. 

Πηγή: Έκφραση, έκθεση για το γενικό λύκειο. Θεματικοί κύκλοι. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. σελ.127 με αλλαγές 
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dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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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 με 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 τρία μέρη 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 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
1ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για την πολυγλωσσία. 
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. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι 

αναγκάζονται Α) μιλάν δύο ξένες γλώσσες. 

1. Οι περισσότεροι νέοι επιδιώκουν  Β) με έναν ειδικό νευρολογικό 
μηχανισμό.  

2. Στην Πολωνία τα δυο τρίτα των νέων 
μεταξύ 17 και 23 ετών Γ) με την περιπλάνηση στον κόσμο. 

3. Το επίπεδο πολυγλωσσίας εξαρτάται Δ) από πολιτισμικούς, φυσικούς και 
νευρολογικούς παράγοντες. 

4. Οι πολύγλωσσοι είναι προικισμένοι Ε) να ξέρουν τουλάχιστον μια ξένη 
γλώσσα. 

5. Η πολυγλωσσία είναι δώρο της φύσης 
αλλά μπορεί να ενισχυθεί 

Ζ) στην κατάκτηση δύο ή περισσότερων 
ξένων γλωσσών. 

6. Κάποιες καταστάσεις και συνθήκες 
μπορούν να συμβάλλουν 

Η) να μάθουν κι άλλες γλώσσες πέρα από 
τη μητρική τους. 

7. Ο χαρισματικός πολύγλωσσος 
Αργκουέγιες Θ) γνωρίζει 52 γλώσσες. 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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2ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για τα παιδικά παιχνίδια. 
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. Τα καινούρια παιχνίδια κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Χ  

8. Τα παιδιά επιλέγουν διακριτικά τα παιχνίδια τους.   

9. Τα κατάλληλα παιχνίδια είναι ασφαλή, αναπτύσσουν το 
μυαλό και παράλληλα αποτελούν πηγή χαράς για το παιδί.   

10. Το παιδί μέσα από το παιχνίδι ανακαλύπτει το περιβάλλον 
του.   

11. Δεν είναι σωστό ο γονέας να πηγαίνει μαζί με το παιδί του 
στο κατάστημα παιχνιδιών και να συναποφασίζουν για τα 
παιχνίδια που θα αγοράσουν. 

  

12. Σύμφωνα με το άρθρο τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα 
μουσικά όργανα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα του 
παιδιού. 

  

13. Είναι λάθος ο γονέας να αφήνει το παιδί του να 
μεταμορφώνει τα παιχνίδια του.   

14. Τα καλύτερα παιχνίδια είναι που αλλοιώνουν τη μορφή του 
ανθρώπου.   

15. Ένας λόγος βίαιων συμπεριφορών των παιδιών μπορεί να 
είναι τα παιδικά όπλα.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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3ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για μια νέα ζωή κοντά στη φύση. 
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. Ποιος περίμενε τον επισκέπτη στο τέλος του κατάφυτου μονοπατιού; 
Η ιδιοκτήτρια του κτήματος. 
 
 

16. Τι προσελκύει το βλέμμα του επισκέπτη στα αριστερά; 
. 
……………………………………........................................................... 
 

17. Πώς είναι το σπίτι; 
 
……………………………………........................................................... 
 

18. Πότε αγόρασαν οι ιδιοκτήτες το κτήμα; 
 
……………………………………........................................................... 

 
19. Τι έκανε ο σύζυγος πριν αξιοποιήσει πραγματικά το ζευγάρι το κτήμα; 

 
……………………………………........................................................... 
 

20. Ποια ήταν η απόφαση που πήρε το ζευγάρι το 2003; 
 
……………………………………........................................................... 
 

21. Πού νομίζει το ζευγάρι ότι είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής; Γιατί; 
 
…………………………………….......................................................... 
 

22. Πόσο απέχει το Καπανδρίτι από την Αθήνα; 
 
…………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 
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pontszám 

maximális elért 

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

 3. feladat 7  
Feladatpont összesen 22   

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. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
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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 

Κοντά στο σχολείο σας υπάρχει ένα δημοτικό πάρκο το οποίο εδώ και αρκετό καιρό είναι σε πολύ 
άσχημη κατάσταση, γεμάτο σκουπίδια και σπασμένα αντικείμενα. Επιπλέον, στο πάρκο μένουν 
κάποιοι άστεγοι με τις σκηνές τους και κάθε βράδυ μαζεύεται παράξενος κόσμος εκεί. 
Γράφετε ένα γράμμα στον δήμαρχο της πόλης (120-150 λέξεις), στο οποίο  
 

• του εξηγείτε τα προβλήματα που υπάρχουν στο πάρκο, 
• του ζητάτε ευγενικά να λύσει το πρόβλημα στη γειτονιά του σχολείου σας, 
• του προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορεί να κάνει το πάρκο καλύτερο, ώστε να το 

χρησιμοποιούν οι μαθητές του σχολείου και οι κάτοικοι της περιοχής. 
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2ο θέμα  
 
Γράφετε ένα άρθρο με τις προσωπικές σας εντυπώσεις (200–250 λέξεις) για την ιστοσελίδα του 
σχολείου σας στο οποίο παρουσιάζετε στους αναγνώστες μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες 
μέρες στο χώρο του σχολείου. Στο άρθρο περιγράφετε:  

• τι είδους εκδήλωση ήταν αυτή (π.χ. λογοτεχνική βραδιά, συνδιάσκεψη, αποκριάτικο 
πάρτι, κτλ.) 

• ποιος ήταν ο διοργανωτής, 
• το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, 
• πόσοι συμμετείχαν κτλ. 
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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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