
 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1711 
  I. Olvasott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

I. Olvasott szöveg értése 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2020. május 20. 

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

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



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2020. május 20. 

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

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2020. május 20. 

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

  
1ο θέμα 
 
Διαβάστε το μετεωρολογικό δελτίο. Αντιστοιχίστε τις φράσεις της πρώτης στήλης (με αραβικούς 
αριθμούς: 1, 2, 3 ...) με τις φράσεις της δεύτερης στήλης (με κεφαλαία γράμματα: Α, Β, Γ ...) και 
συμπληρώστε τον πίνακα κάτω στη σελίδα, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό το 
γράμμα της φράσης που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε 
στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον 
καθηγητή. 
 
 
Γενική πρόγνωση καιρού για Σάββατο 
 
Λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνότερες στα δυτικά όπου θα εκδηλωθούν λίγες βροχές στα 
ορεινά και πιθανόν πρόσκαιρα στις ακτές και στα νησιά του Ιονίου, περιμένουμε το Σάββατο 
24 Σεπτεμβρίου 2011. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αραιή συννεφιά. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος και το μεσημέρι και το απόγευμα τοπική συννεφιά. 
 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 17 έως 28 στη 
Δυτική και Νότια Ελλάδα, από 12 έως 29 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, από 18 έως 26 
βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Νότια 
Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 28 βαθμούς Κελσίου.  
 
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι μέχρι ισχυροί και κατά 
περιόδους τοπικά σχεδόν θυελλώδεις. Σχεδόν μέτριοι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο. 
 
Λίγες αραιές νεφώσεις, περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
29 βαθμούς στην πόλη και στα νότια και στους 26 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά. Οι 
άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, μέτριοι στο Σαρωνικό, μέτριοι μέχρι ισχυροί στο Νότιο Ευβοϊκό. 
 
Τοπικές νεφώσεις, αραιή συννεφιά περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.  
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ασθενείς μέχρι σχεδόν 
μέτριοι, 3-4 μποφόρ. 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2020. május 20. 

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

  
 
 
 
 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 

0. Λίγες νεφώσεις Α) η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 
βαθμούς. 

1. Στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και 
στα Ιόνια νησιά 

Β) θα είναι η πιο ψυχρή απ’ όλες τις 
περιοχές. 

2. Στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία Γ) η θερμοκρασία θα φτάσει έως 28 
βαθμούς. 

3. Στη Δυτική και στη Νότια Ελλάδα Δ) οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι. 
4. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, καθώς και 
στην νότια Αττική 

Ε) είναι μέτριοι έως ισχυροί, τοπικά 
θυελλώδεις.  

5. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη Ζ) η θερμοκρασία θα γίνει 17-28 
βαθμούς. 

6. Στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Νότια 
Κρήτη  Η) περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις.  

7. Οι άνεμοι στο Αιγαίο  Θ) στη δυτική Ελλάδα. 

8. Στο Ιόνιο και στο Σαρωνικό 
Ι) οι άνεμοι δεν θα είναι δυνατοί, και η 
θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 
βαθμούς.  

9. Στην Αττική Κ) η θερμοκρασία δεν θα ανεβεί πάνω 
από 26 βαθμούς. 

10. Στη Θεσσαλονίκη Λ) μπορεί να βρέξει λίγο. 
 

(http://www.meteo.gr) 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 12 2020. május 20. 

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

  
2ο θέμα 
 
Διαβάστε το κείμενο που αναφέρεται στην ιστορία της Δάφνης, και σχηματίστε Χ δίπλα σε κάθε 
φράση που ακολουθεί το κείμενο στην αντίστοιχη στήλη ανάλογα με το αν η φράση είναι σωστή 
ή λάθος. 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. 
 
 
Σήμερα θα διαβάσουμε ένα παραμύθι του Αισώπου για μια νύμφη. Οι νύμφες κατά τον Όμηρο 
είναι οι θυγατέρες του Δία Αιγιόχου του θεού της θύελλας. Φαίνεται να έχουν σχέση με τα νερά 
των βροχών που έρχονται από τον ουρανό, πέφτουνε στη γη, τρυπώνουν μέσα της για να 
ξαναβγούν στην επιφάνεια από της πηγές που αναβλύζουν. Οι νύμφες αν και γεννήθηκαν στον 
ουρανό κατέληξαν τελικά να κατοικούνε στα δάση, στις πηγές ποταμών και στα καταπράσινα 
λιβάδια.  
Η Δάφνη ήταν μια νεαρή όμορφη νύμφη, κόρη του ποτάμιου θεού Πηνειού.  
Ήταν κυνηγός και είχε αφιερώσει τη ζωή της στην Άρτεμη τη θεά του κυνηγιού.  
Όπως η θεά έτσι και αυτή αρνιόταν να παντρευτεί. Την περιτριγύριζαν πολλοί θαυμαστές αλλά 
αυτή τους απέρριπτε όλους, ακόμα και τον ισχυρό γιο του Δία τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας 
ερωτεύθηκε την Δάφνη και όταν αυτή αρνήθηκε τις προτάσεις του την κυνήγησε ανάμεσα στα 
δέντρα.  
Η Δάφνη φοβήθηκε και προσευχήθηκε στον πατέρα της να την βοηθήσει. Τότε λοιπόν ο 
πατέρας της είπε ότι θα την προστάτευε μεταμορφώνοντάς την σε δέντρο που θα ρίζωνε στην 
όχθη του ποταμού του, (την γνωστή μας δάφνη).  
Όταν ο Απόλλωνας ήρθε ψάχνοντας τη Δάφνη, ο πατέρας της του είπε ότι μεταμορφώθηκε σε 
δέντρο. Ο Απόλλωνας τότε έκοψε μερικά κλαδιά και έπλεξε ένα στεφάνι σε ανάμνηση της 
ομορφιάς της και του έρωτά του για αυτήν.  
Ο Απόλλωνας έκανε τη δάφνη ιερό του φυτό. Καθιέρωσε την απονομή δάφνινου στεφανιού 
στους πρωταθλητές και σε όσους υπερείχαν σε διάφορα επίπεδα. Στους αρχαίους Ολυμπιακούς 
Αγώνες όλοι οι νικητές στεφανώνονταν με δάφνινο στεφάνι. 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 12 2020. május 20. 

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

  
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Οι νύμφες είναι οι κόρες τουθεού της θύελλας, και μένουν στα 
δάση, στις πληγές και στα λιβάδια. Χ  

11. Η Δάφνη ήταν μια νεαρή όμορφη νύμφη, κυνηγός της θεάς 
Άρτεμης.    

12. Ήθελε να παντρευτεί με το γιο του Δία τον Απόλλωνα.    

13. Ο Απόλλωνας ερωτεύτηκε και κυνήγησε τη Δάφνη.   

14. Η Δάφνη ζήτησε βοήθεια από τον πατέρα της.   

15. Ο Πηνειός αρνήθηκε να την προστατεύσει.    

16. Η Δάφνη ξερίζωσε ένα δέντρο από την όχθη του ποταμού.   

17. Ο Απόλλωνας μεταμόρφωσε τη Δάφνη σε δέντρο.   
18. Από τα κλαδιά του δέντρου ο Απόλλωνας έπλεξε στεφάνι και το 

έδωσε σ’ έναν πρωταθλητή.   

19. Η δάφνη έγινε το ιερό φυτό του Απόλλωνα.    
20. Οι νικητές των αρχαίων ολυμπιάδων φορούσαν δάφνινο 
στεφάνι.   

 
 

 (http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1550&Itemid=83) 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 12 2020. május 20. 

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

 3ο θέμα 
 
Διαβάστε ένα μύθο του Αισώπου. Κάποιες φράσεις λείπουν από το κείμενο, που είναι 
σημειωμένες με γράμματα (Α, Β, Γ ...). Ταιριάξτε τες με τα κενά του κειμένου (σημειωμένες με 
21, 22, 23 ...) και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από το κείμενο, βάζοντας στο τετραγωνάκι 
κάτω από τον αριθμό το γράμμα της λύσης που ταιριάζει στην περίπτωση. Η πρώτη περίπτωση 
(με 0)  είναι το παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη 
σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
Ο κάβουρας κι η αλεπού 
 
Ζούσε, κάποτε, ____0. σε μιαν ακρογιαλιά. Ήταν πολλά καβούρια σε εκείνη την ακρογιαλιά, 
____21. και, καμιά φορά, έβγαιναν για λίγο στην αμμουδιά, ως εκεί που έφτανε το κύμα της 
θάλασσας, κι έπειτα ξαναγυρνούσαν στις φωλιές τους. ____22. που πότε τα σκέπαζε και πότε 
τα ξεσκέπαζε η θάλασσα, ζούσαν όλα μαζί τα καβούρια, ____23.  Κι εκεί στις πιο βαθιές 
σπηλίτσες, ή κάτω από βραχάκια, ____24.  κρύβονταν όταν τα απειλούσε κάποιος κίνδυνος. 
Αλλ' αυτός ο κάβουρας ____25. τα καβούρια. Όταν ανέβαιναν στην ακρογιαλιά και τα άλλα 
έτρεχαν να ξαναπέσουν στο νερό, ____26.  γιατί ήθελε να δει πώς είναι ο κόσμος της στεριάς. 
Τέλος, μια μέρα, αποφάσισε να μην ξαναγυρίσει στη θάλασσα. Προχώρησε ως την αμμουδιά, 
ώσπου βρήκε ένα ποταμάκι που κυλούσε ανάμεσα στις πέτρες ____27. για να δει τι είναι πιο 
πέρα. Έφτασε, έτσι, σ' ένα δάσος και παραξενεύτηκε γιατί ____28. και στην αρχή, νόμισε πως 
είναι κατάρτια καραβιών. Αλλά καθώς προχωρούσε ____29. τον είδε μια πεινασμένη αλεπού 
και πήδησε απάνω του για να τον φάει. «Καλά να πάθω!», είπε μέσα του ο καημένος ο 
κάβουρας. ____30.  

 
http://10dim-petroup.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/ergasies/G2/O%20KABOURAS%20KAI%20H%20ALEPOU.pdf 

 
Α. που σχημάτιζαν κουφάλα, 
Β. και ανέβηκε στην κοίτη του ποταμού 
Γ. Εκεί, ανάμεσα στα βράχια και στα φύκια, 
Δ. θαυμάζοντας αυτά που έβλεπε γύρω, 
Ε. αυτός αργοπορούσε και καμιά φορά προχωρούσε λίγα μέτρα στην αμμουδιά, 
Ζ. που ζούσαν ανάμεσα στους βράχους και στα φύκια 
Η. «Αφού ήμουνα θαλασσινός, τι γύρευα στη στεριά;» 
Θ. είχε βαρεθεί να ζει όπως τα άλλα 
Ι. έτρωγαν, έπαιζαν, κοιμόντουσαν. 
Κ. ποτέ στη ζωή του δεν είχε δει δέντρα 
Λ. ένας κάβουρας 
 

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

Λ           
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / 12 2020. május 20. 

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

 
  
  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / 12 2020. május 20. 

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

 
  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 12 2020. május 20. 

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

 
 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 2020. május 20. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

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

Feladatpont összesen  30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 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! 



 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1711 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

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

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

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

  
Fontos tudnivalók  

 
 
 

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



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

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

  
1ο θέμα 
 
Διαβάστε την παρακάτω συνταγή, και βάλτε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στην απλή 
προστακτική πληθυντικού. 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. 
 
 

Γαλόπιτα  

Υλικά 
6 φλιτζάνια τσαγιού γιδίσιο γάλα 
5 φρέσκα αυγά 
2 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι 
2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη 
1 φλιτζάνι βούτυρο 
Ξύσμα ενός λεμονιού 

Τρόπος παρασκευής 
   (0)   (Τοποθετώ) το γάλα σε κατσαρόλα στην φωτιά.  
Όταν αρχίσει να ζεσταίνεται   (1)   (ρίχνω) το αλεύρι και το βούτυρο, την ζάχαρη και το 
ξύσμα λεμονιού.   (2)   (ανακατεύω) διαρκώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να χυλώσει το μίγμα.  
  (3)   (βγάζω) την κατσαρόλα από την φωτιά και   (4)   (αφήνω) να κρυώσει λίγο. 

  (5)   (σπάζω) 5 αυγά και   (6)   (χτυπάω) τα. 
  (1)   (ρίχνω) τα στην κατσαρόλα και   (2)   (ανακατεύω) τα για να ενωθούν με το υπόλοιπο 
μίγμα. 

Το ταψί που θα χρησιμοποιήσουμε   (7)   (προσέχω) να έχει διάμετρο περίπου 35 εκ.  
για να μην φουσκώσει πολύ η πίτα. 
  (8)   (Αλείφω) το ταψί με λιωμένο βούτυρο,  (1)   (ρίχνω) το περιεχόμενο της κατσαρόλας 
και   (9)     (απλώνω) το ομοιόμορφα. 

Ο φούρνος προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς.  
  (10)   (Ψήνω) το περίπου 45 - 50' λεπτά μέχρι να ροδίσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

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

  
 
 

0. Τοποθετήστε  
 
1. _______________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________ 

 

6. _______________________________________________________ 

 

7. _______________________________________________________ 

 

8. _______________________________________________________ 

 

9. _______________________________________________________ 

 

10. _______________________________________________________ 

 
 

(http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1272&Itemid=228) 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

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

  
2ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω παραμύθι και συμπληρώστε τα κενά με τις προθέσεις και αντωνυμίες 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, για, με, μπροστά, ποια, ποιες, στα, τόσο, ώστε 

Ο ψαράς και οι ευχές 

Ένας ψαράς βρήκε   (0)   δίχτυα του ένα χάλκινο μπουκάλι   (11)   πώμα   (12)   μολύβι.  
Το μπουκάλι αυτό περιείχε ένα παντοδύναμο πνεύμα και όταν ο ψαράς αφαίρεσε το 
μολυβένιο σκέπασμα το πνεύμα εμφανίστηκε   (13)   στον ψαρά, υποκλίθηκε και είπε:  
- Κάνε τρεις ευχές και θα τις εκπληρώσω.  (14)   είναι η πρώτη σου ευχή;  
- Θα ήθελα να με κάνεις   (15)   έξυπνο   (16)   να κάνω την τέλεια, την πιο σωστή επιλογή  
(17)   τις δύο επόμενες ευχές.  
- Όπως επιθυμείς, είπε το πνεύμα. Και τώρα,  (18)   είναι οι άλλες δύο ευχές σου;  
Ο ψαράς σκέφτηκε μια στιγμή και είπε:  
-Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλες. 
 

(http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1294&Itemid=83) 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 

στα     
 

15. 16. 17. 18. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

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

  
3ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο, που υπολογίζει τις ημέρες του χρόνου από την άποψη των 
παιδιών. Γράψτε τους αριθμούς με γράμματα στις γραμμές 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. 
 

Ο  χρόνος έχει 365   (0)    μέρες 
52   (19)    μέρες τις Κυριακές, μένουν 313   (20)   μέρες 
50 μέρες διακοπές, μένουν 263   (21)   μέρες 
122   (22)   μέρες για ύπνο, μένουν 141   (23)   μέρες 
15 μέρες για παιχνίδι, μας μένουν 126   (24)   μέρες 
30 μέρες για φαγητό, μας μένουν 96 μέρες 
15 μέρες για να μιλάμε, μας μένουν 81   (25)   μέρες 
35 μέρες για διαγωνίσματα, μας μένον 46 μέρες 
40 μέρες για αργίες, μας μένουν 6 μέρες 
3 μέρες για ασθένειες,  μας μένουν 3 μέρες 
2 μέρες να κάνουμε μπάνιο, μας μένει 1 μέρα 
Ε, και ποιος διαβάζει στα γενέθλιά του; 
  
 
0. τριακόσιες εξήντα πέντε 
 
19. ____________________________________________________ 
 
20. ____________________________________________________ 
 
21. ____________________________________________________ 
 
22. ____________________________________________________ 
 
23. ____________________________________________________ 
 
24. ____________________________________________________ 
 
25. ____________________________________________________ 
 

 (https://www.facebook.com/tsekouratoi/posts/285978351419774 ) 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 7   

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 1711 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

0
. 

m
á
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s 

2
0

. 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

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

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

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 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

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

 
1ο θέμα 

Θα ακούσετε ένα κείμενο για τον καραγκιόζη στην Ελλάδα. 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. Το θέατρο σκιών κατάγεται από την Ασία. Χ  

1. Οι ερμηνευτές συμφωνούν στον τρόπο που ο 
Καραγκιόζης έφτασε από την Ασία στην Τουρκία και την 
Ελλάδα.  

  

2. Πιθανόν το έφεραν στη Μεσόγειο οι Τσιγγάνοι από την 
Ινδία.   

3.Ο Καραγκιόζης δεν ήταν γνωστός στην Ελλάδα πριν από 
την απελευθέρωση.    

4. Παιζόταν στην τουρκική γλώσσα με πολλά τουρκικά 
στοιχεία.   

5. Ο Μπάρμπα-Γιάννης Μπράχαλης ήταν ο τελευταίος που 
έφερε την τέχνη του Καραγκιόζη στην Ελλάδα.   

6. Από τα 1900 μιλάμε για καθαρά ελληνικό Καραγκιόζη.   
7. Ο Πατρινός ψάλτης Δημήτριος Σαρδούνης θεωρείται ο 
πρώτος "δάσκαλος" του Καραγκιόζη.   

8. Με την εμφάνιση της έγχρωμης ταινίας ο Καραγκιόζης 
άρχισε να εξαφανίζεται.   

9. Σήμερα αυτή η θεατρική παράσταση συνεχίζεται και 
είναι πολύ αγαπητή από τους θεατές.   

10. Αυτή η κληρονομιά πρέπει να χαθεί γιατί δεν 
καθρεφτίζει σωστά την ελληνική ψυχή.   

 

 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

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

  
2ο θέμα 

Θα ακούσετε ένα κείμενο για τη συκιά στη μυθολογία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να 
αντιστοιχήσετε το πρώτο μέρος κάθε φράσεις, σημειωμένο με αραβικούς αριθμούς, με το δεύτερο 
μέρος, δηλαδή τη συνέχεια της ίδιας φράσης, σημειωμένη με κεφαλαία γράμματα. Μετά 
συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από τις φράσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι με τον αριθμό το 
γράμμα της συνέχειας που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση με μηδέν είναι παράδειγμα. Μη 
γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. Στην αρχή 
θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το κείμενο για 
πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 

 
 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 
0. Δύο είναι οι μυθολογικές ερμηνείες Α) φιλοξενήθηκε από το βασιλιά.  
11. Κατά την πρώτη ερμηνεία Β) εμπόδιζε τη γη να παράγει καρπούς. 

12. Κατά τη δεύτερη ερμηνεία Γ) γ’ αυτό απαγόρεψαν την εξαγωγή του. 

13. Η Δήμητρα από την οργή της  Δ) για την εμφάνιση της συκιάς. 

14. Στην Ελευσίνα  Ε) ότι η συκιά προέρχεται από την Αττική. 

15. Οι Αθηναίοι νομίζουν  Ζ) η θεά Δήμητρα κατέβηκε απ’ τον 
‘Ολυμπο για να βρει την κόρη της. 

16. Ο Ηρόδοτος λέει  Η) που κατήγγειλαν τις κλοπές των σύκων 
για αμοιβή.  

17. Οι Αθηναίοι αγαπούσαν πολύ τα σύκα Θ) ότι ο Ξέρξης αποφάσισε να 
κατακτήσει την Αθήνα όταν δοκίμασε τα 
σύκα της.  

18. Οι συκοφάντες ήταν αυτοί Ι) ο Τιτάνας Συκέας μεταμορφώθηκε για 
να κρυφτεί από το Δία.   

 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Δ         
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

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

  
3ο θέμα 
 

Θα ακούσετε ένα μύθο του Αισώπου. 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 είδε η πεινασμένη αλεπού; 
 
Μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. 

 
19. Τι θα ήθελε να κάνει;  
 
___________________________________________________________________________ 
 
20. Γιατί δεν μπόρεσε να ανεβεί στην κληματαριά; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
21. Τι έκανε όταν κατάλαβε ότι δεν φτάνει τα σταφύλια; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
22. Πώς αισθάνθηκε μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβεί; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
23. Πώς παρηγόρησε τον εαυτό της; Τι είπε; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
24. Τι έκαναν τα σταφύλια όταν άκουσαν την αλεπού; 
 
___________________________________________________________________________ 
  
25. Τι απάντησαν; 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

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

 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért  

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 7   

Feladatpont összesen 25  
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 1711 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

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

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

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

  
Fontos tudnivalók 

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



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

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

  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠTΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
1ο θέμα 
Την προηγούμενη εβδομάδα ταξιδέψατε με την Αεροπορική Εταιρία «Aegean», κι όταν φτάσατε 

στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ανακαλύψατε ότι χάθηκαν οι αποσκευές σας. Αυτό που πρέπει να 

κάνετε είναι να γράψετε μια επιστολή στην υπηρεσία χαμένων αποσκευών του αεροδρομίου της 

Αθήνας.  

(80-100 λέξεις). 

• Περιγράψτε τις αποσκευές που χάθηκαν. 

• Περιγράψτε τις συνθήκες (αριθμός πτήσης, πόλη αναχώρησης, πόλη άφιξης, 

ημερομηνία κτλ.). 

• Ρωτήστε, πότε και πώς θα πάρετε τις αποσκευές σας. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

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

  

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

 
Τα κινητά τηλέφωνα 

Γράψτε την γνώμη σας για τα κινητά τηλέφωνα. Αιτιολογήστε τις θετικές και τις αρνητικές 

συνέπειές τους. 

• Σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει τη ζωή μας; 

• Σε ποιους τομείς της ζωής μας αποτελεί εμπόδιο; 

• Μήπως υπάρχουν στιγμές που μπορεί να σώσει ζωές; 

• Μπορεί να βλάπτει την υγεία μας η χρήση του; 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

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

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Újgörög nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

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 
 


