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Fontos tudnivalók 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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1ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο για τα νήπια. 
Ταιριάξτε τους τίτλους (σημειωμένοι με κεφαλαία γράμματα: Α, Β, Γ: …) με τα αντίστοιχα 
τμήματα του κειμένου στα οποία αναφέρονται (σημειωμένα με αριθμούς 1,2,3) και να 
συμπληρώσετε τον πίνακα κάτω από τις φράσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον 
αριθμό το αντίστοιχο γράμμα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 
 
Τι μαθαίνουμε από τα νήπια; 

Νήπια. Τόσο ιδιαίτερα, χαρισματικά και μοναδικά πλάσματα! Ας ξεχάσουμε, λοιπόν, τις 

γκρίνιες, τα κλάματα και τις υστερίες τους και ας αγαπήσουμε το χιούμορ, την προσωπικότητα 

και την ενέργειά τους. 

Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας είναι η καλύτερη παρέα, γιατί μαζί τους δεν βαριέσαι ποτέ! 

Υπάρχουν πραγματικά πολλοί λόγοι που τα κάνουν αξιαγάπητα. Όπως οι παρακάτω: 

0. 

Για τα νήπια, ο κόσμος όλος είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Με εκπλήξεις, κινδύνους και 

μοναδικές εμπειρίες. Ο γιος της φίλης μου, ο μικρός Νικολάκης, κάθε φορά που έβλεπε ένα 

αεροπλάνο να προσγειώνεται μας έλεγε πως το κατέβασε ο ίδιος με τις μαγικές του δυνάμεις. 
Τα νήπια «πιστεύουν» πως είναι ικανά για τα πάντα. Να σκαρφαλώσουν στο φεγγάρι, να 

πετάξουν πάνω από τον ωκεανό, να περπατήσουν στον τοίχο, να ανοίξουν λαγούμια στη γη. 

Και αυτή η πίστη τους για το αδύνατο είναι που τους χαρίζει αυτή τη μαγεία. 

1.  

Μόλις χτίσουν ένα κάστρο, αμέσως το γκρεμίζουν και φτιάχνουν ένα νησάκι. Δεν τους αρέσει; 

Το καταστρέφουν και φτιάχνουν ένα σπίτι με πόρτες, παράθυρα, αλλά και ειδική πορτούλα για 

το γάτο, σαν αυτό που βλέπουν στα κινούμενα σχέδια. Αν είσαι τυχερός, θα μπορέσεις να 

«κλέψεις» μια υπέροχη ζωγραφιά του πριν τη σκίσει, την καταστρέψει ή τη μουτζουρώσει. 

Εκείνο θα την καταστρέψει, γιατί τη θεωρεί ημιτελή. 

2.  

Κάποιες φορές δεν δέχονται να τα ταΐσεις ή να τα ντύσεις ή να τα βοηθήσεις ακόμα και στις 

πιο δύσκολες καταστάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί, καθώς περνάει ο καιρός, τα νήπια  
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μαθαίνουν να παίρνουν απλές αποφάσεις. Είναι εντυπωσιακό το πώς αναπτύσσουν μέρα με τη 

μέρα την προσωπικότητά τους.  

3.  

Ποιος χρειάζεται την τηλεόραση όταν έχει μπροστά του ένα νήπιο; Κάθε φορά που 

επισκέπτομαι τον τετράχρονο γιο της φίλης μου, νομίζω πως είμαι σε μια πριβέ προβολή. 

Αλλάζει συνέχεια ρόλους (κάνει πως κοιμάται, μαγειρεύει, μεταμορφώνεται σε υδραυλικό), 

δημιουργεί καινούργια σενάρια και μιλάει τουλάχιστον τρεις γλώσσες. Οι δύο 

ακαταλαβίστικες. 

4.  

Αφού περάσουν τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους σε μια σχεδόν «εγωκεντρική» πορεία, στα 

τρία αρχίζουν και κινητοποιούνται κοινωνικά. Το νήπιο χρειάζεται τον κολλητό του για να 

παίξει, να του πει τα μυστικά του, να μοιραστεί τα παιχνίδια του, να τσακωθεί. 

5.  

Υπάρχει πιο όμορφη σκηνή από ένα τρίχρονο κοριτσάκι που προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά 

του πλένοντας την κούκλα της; Ή που σου φέρνει το τηλεκοντρόλ όταν εσύ βαριέσαι να 

σηκωθείς; Επίσης, τα νήπια είναι τρυφερά και στοργικά και ανταποδίδουν εύκολα την αγάπη 

που έχουν λάβει από τους γύρω τους. 

6.  

Τα (τακτοποιημένα) συρτάρια σας είναι τα πρώτα απαγορευμένα σημεία που πάντα κρύβεται 

ένας καινούργιος θησαυρός. Μια κάλτσα που θα φορέσει στο κεφάλι μεταμορφώνεται σε 

σκούφο, ένα κασκόλ σας γίνεται κουβέρτα, και ένα ζευγάρι παπούτσια το φοράει στα χέρια και 

διασχίζει στα τέσσερα το δωμάτιο.  

7.  

Τα νήπια δημιουργούν καινούργιες λέξεις, χρόνους, έννοιες. Η ανάπτυξη της γλώσσας στο 

παιδί είναι ένα απόλυτα αυτόνομο πεδίο. Και τόσο πλούσιο σε φαντασία. 

8.  

 και τα πιο απίθανα πράγματα: «Γιατί οι μύγες πετάνε προς τα πάνω;», «Πού πήγε ο μπαμπάς;», 

«Γιατί αυτό;», «Γιατί το άλλο;». Για τα νήπια, ο κόσμος των μεγάλων είναι ένας πλανήτης 

ανεξερεύνητος. Γι’ αυτά, κάθε μέρα είναι ένα βήμα προς τη γνώση και την κατάκτηση.  
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9.  

Ακόμη κι αν δεν ξέρουν να διαβάζουν, συγκεντρώνονται με έναν τρόπο μοναδικό στις εικόνες. 

Σε ορισμένα αρέσει να κάθονται και να ακούν, και σε άλλα να παρεμβαίνουν στις εικόνες. 

Όπως και να έχει, το διάβασμα είναι για τα νήπια δημιουργικότητα, φαντασία, επικοινωνία. 

 
 
 
 
Α) Είναι αποφασιστικά και ανεξάρτητα 

Β) Είναι δημιουργικά 

Γ) Αγαπούν την περιπέτεια 

Δ) Είναι βοηθητικά 

Ε) Κάνουν εύκολα πιστούς φίλους 

Ζ) Μας διασκεδάζουν χωρίς να το ξέρουν 

Η) Ρωτούν συνέχεια 

Θ) Είναι γλωσσοπλάστες. 

Ι) Έχουν φαντασία 

K) Τους αρέσει το διάβασμα. 
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2ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε την συνέντευξη της Ειρήνης Παυλάκου, Προϊσταμένης Τμήματος 
Αναγνωστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
Σημειώστε 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. 
 
 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) μέχρι και την μετεγκατάστασή της στο νέο 
κτήριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν είχε ούτε δανειστικό τμήμα 
και φυσικά ούτε παιδικό. 

Γενικά, σε όλον τον κόσμο, δεν είναι συνηθισμένο οι Εθνικές Βιβλιοθήκες να έχουν δανειστικά 
τμήματα. Ο ρόλος μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι διπλός: έχει την υποχρέωση αφενός να 
φυλάσσει το υλικό της, και αφετέρου να παρέχει πληροφόρηση σε ερευνητές καθώς και στο 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. 

Τι άλλαξε και δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα δανειστικό τμήμα μέσα στην ΕΒΕ; 

Αυτός ο χώρος αποτελεί πρότυπο, γιατί εκτός από τα βιβλία που μπορούν να δανειστούν οι 
εγγεγραμμένοι χρήστες, υπάρχουν και τρία στούντιο (στούντιο κινηματογράφησης, μουσικής 
και ραδιοφωνικός σταθμός), στα οποία ήδη υλοποιούνται κάποια προγράμματα. 

Ποιος σχεδίασε τον τρόπο που στήθηκε η Παιδική Βιβλιοθήκη και τι ήταν αυτό που 
καθόρισε τον τρόπο που τελικά στήθηκε; 

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του εσωτερικού της ΕΒΕ έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo 
Piano Building Workshop. Σύμφωνα με αυτό το σχεδιασμό, το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής 
χωρίζεται ανάλογα με τις ηλικίες.Υπάρχει ένας χώρος μπροστά που αφορά γονείς με βρέφη και 
παιδιά, που κάνουν περισσότερο θόρυβο, και προς τα πίσω βρίσκεται ο χώρος για τους εφήβους 
και τους ενήλικες. 

Πώς έγινε η επιλογή των βιβλίων που υπάρχουν στο Τμήμα Δανειστικής Συλλογής της 
ΕΒΕ;  

Πριν να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση της ΕΒΕ στο νέο της χώρο, έγινε μια έρευνα κοινού στην 
οποία συμμετείχαν ερευνητές, βιβλιοθηκονόμοι και κοινό. 

Πόσοι ενήλικες έρχονται στη βιβλιοθήκη με τα παιδιά τους; Πώς αντιμετωπίζουν το χώρο, 
πώς τον χρησιμοποιούν; 

Οι ενήλικοι που έρχονται με τα παιδιά τους, είτε είναι γονείς, είτε παππούδες και γιαγιάδες, 
είτε εκπαιδευτικοί. Οι περισσότεροι έχουν μια παιδεία από βιβλιοθήκες. Περνούν αρκετό χρόνο 
οι γονείς με τα παιδιά τους, διαβάζουν και μετά επιλέγουν κάποια βιβλία που χρειάζονται και 
τα δανείζονται.  
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Πόσοι δανεισμοί γίνονται την ημέρα στην Παιδική Βιβλιοθήκη; 

Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν ακόμη στατιστικά στοιχεία. Αυτό που μπορούμε να 
αναφέρουμε είναι ότι από τον Δεκέμβριο 2017 που ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του 
Τμήματος Δανειστικής Συλλογής, έχει δανειστεί η μισή συλλογή του Τμήματος. Η συλλογή 
περιλαμβάνει στο σύνολό της περισσότερα από 37.000 βιβλία (ενηλίκων και παιδικά). Τα 
παιδικά είναι περίπου 6.500 βιβλία και από αυτά περίπου τα 1.200 είναι ξενόγλωσσα (αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά) Παράλληλα, διαθέτει επιτραπέζια παιχνίδια 
γνώσεων και ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που φέρνουν τα παιδιά τους στην 
ΕΒΕ;   

Πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε ότι ο χώρος δεν είναι παιδότοπος. Είναι ένας φιλόξενος χώρος 
ανάγνωσης για τους γονείς και τα παιδιά τους. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε αυτόν το χώρο και 
τον κανονισμό λειτουργίας του. 

 
 Σωστό Λάθος 
0. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος δεν έχει δανειστικό 
τμήμα στο νέο κτήριο της. 

 Χ 

10. Σε όλο τον κόσμο οι Εθνικές Βιβλιοθήκες έχουν και παιδικό 
και δανειστικό τμήμα. 

  

11. Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες από τη μια διαφυλάσσουν το υλικό 
τους, από την άλλη εξυπηρετούν τους ερευνητές και τους 
αναγνώστες.  

  

12. Στην ΕΒΕ δίπλα στο δανεισμό βιβλίων υπάρχουν και άλλες 
υπηρεσίες διαθέσιμες προς το κοινό. 

  

13. Οι ζώνες της βιβλιοθήκης έχουν δημιουργηθεί ανάλογα με την 
ηλικία των αναγνωστών και τον θόρυβο. 

  

14. Η επιλογή των βιβλίων έγινε με βάση τα αποτελέσματα μιας 
έρευνας. 

  

15. Οι γονείς που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη με τα παιδιά τους, 
δεν κάθονται πολλή ώρα στο αναγνωστήριο. 

  

16. Το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής λειτουργεί εδώ και δέκα 
χρόνια. 

  

17. Η μισή συλλογή του Τμήματος αποτελείται από παιδικά 
βιβλία. 

  

18. Παρόλο που στη βιβλιοθήκη υπάρχει χώρος για παιδιά 
μικρότερης ηλικίας, δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούν ως 
παιδότοπο. 
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3ο θέμα 
 
Παρακάτω βλέπετε ένα κείμενο για τον Ίκαρο και τον Δαίδαλο. 
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. 
 
 
Ο Ίκαρος και ο πατέρας του Δαίδαλος _____(0)_____ Βασιλιά Μίνωα στον Λαβύρινθο σαν 

τιμωρία για τη βοήθεια που πρόσφερε ο Δαίδαλος στη βασίλισσα Πασιφάη και στην Αριάδνη, 

την κόρη του Μίνωα. 

Ο πολυμήχανος Δαίδαλος όμως _____(19)_____ διαφυγής: κατασκευάζει δύο ζευγάρια φτερά 

πούπουλα και κερί, ένα για τον ίδιο και ένα για τον Ικαρο. 

Με αυτά ο Ικαρος και ο Δαίδαλος πέταξαν και δραπέτευσαν από την φυλακή τους, 

πραγματοποιώντας την πρώτη πτήση στην ιστορία, ______(20)_____ πριν τους αδερφούς Ράιτ. 

Πριν ξεκινήσει η πτήση ο Δαίδαλος έδωσε οδηγίες στον νεαρό γιο του Ίκαρο, για το 

____(21)____. Τον προειδοποίησε ότι αν πλησίαζε πολύ κοντά στο νερό της θάλασσας, η 

υγρασία θα πότιζε τα πούπουλα που θα βάραιναν και θα έκαναν τα φτερά άχρηστα. 
Αν από την άλλη πετούσε πολύ ψηλά κοντά στον ήλιο, η ψηλή θερμοκρασία _____(22)_____ 

και τα φτερά θα καταστρέφονταν. 

Ο Ίκαρος συμφώνησε αλλά χαιρόταν τόσο πολύ το πέταγμα που παρασύρθηκε και το 

μετέτρεψε σε παιχνίδι αψηφώντας τις οδηγίες του πατέρα του. Ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, 

τόσο ψηλά που ο ήλιος έλιωσε το κερί, τα φτερά του _____(23)_____ έπεσε στη θάλασσα και 

πνίγηκε. 

Ο Δαίδαλος όταν συνειδητοποίησε ότι ο γιος του δεν τον ακολουθούσε όπως του είχε ζητήσει, 

άρχισε _____(24)_____ απεγνωσμένα. 

Ο Ίκαρος έπεσε κοντά στη Σάμο και το σώμα του ξεβράστηκε σε ένα διπλανό νησάκι, που προς 

τιμή του ονομάστηκε Ικαρία, και η θάλασσα γύρω από το νησί πήρε το όνομα Ικάριο Πέλαγος. 

Το άψυχο σώμα του Ίκαρου αναγνώρισε ο Ηρακλής, που βρήκε το Δαίδαλο και του το έδωσε. 
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Ο διδακτικός χαρακτήρας του μύθου είναι προφανής: η απερισκεψία των νέων που αδιαφορούν 

για τις συμβουλές και την εμπειρία των γονιών τους και γενικά των μεγαλύτερων σε ηλικία, 

μπορεί να έχει _____(25)_____ στη ζωή τους. 

Επιπλέον στη ζωή όλων μας πρέπει να υπάρχει μέτρο. Ούτε πολύ ψηλά κοντά στον ήλιο, ούτε 

πολύ χαμηλά κοντά στη θάλασσα συμβούλευσε ο Δαίδαλος, αλλά ο Ίκαρος δεν έδωσε σημασία 

και ____(26)____ τη ζωή του. 

Από την άλλη, το πέταγμα συμβολίζει την κορύφωση που είχε επιτύχει ο Δαίδαλος 

κατακτώντας τις τεχνικές γνώσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο. 

 

 
 
 
Α) δύο χιλιάδες χρόνια 

Β) πώς να πετάει 

Γ) μπορεί να επιταχύνουν 

Δ) βρίσκει τρόπο 

Ε) φυλακίστηκαν από τον 

Ζ) θα έλιωνε το κερί 

Η) καταστροφικές συνέπειες 

Θ) με την υπερβολή του έχασε 

Ι) να τον ψάχνει 

Κ) διαλύθηκαν και αυτός 

Λ) να μειώσουμε τον κίνδυνο 

 
 
 
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Ε         
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jel: 

               

 

 



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 12 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 
  

pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 9   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 26  
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! 



 

Újgörög nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2012 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  

  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

Fontos tudnivalók 

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



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
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 1,2…10) 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. 

 
 

Aπίστευτες ιστορίες ανθρώπων που ______________ (0) την τύχη με το μέρος τους 

 
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αναμφισβήτητα έχουν την τύχη με το μέρος τους και οι 

παρακάτω περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα απίστευτα καλής τύχης ανθρώπων που 

______________ (1) μετά από περίεργα ατυχήματα ή πλούτισαν χωρίς να κάνουν καμία 

προσπάθεια. 

- Ο Γ. Δ. ______________ (2) τον δρόμο με το αμαξίδιό του, όταν χτυπήθηκε από ένα φορτηγό. 

Τα χερούλια από το καροτσάκι του πιάστηκαν στην μπροστινή σχάρα του φορτηγού και 

σύρθηκε για αρκετά μέτρα πριν τελικά ______________ (3) το φορτηγό. Μπορεί το καροτσάκι 

του ______________ (4) εντελώς, αλλά ο ίδιος δεν έπαθε απολύτως τίποτα. 

- Ο Π. Δ. δεν πρέπει ______________ (5) και πολύ καλά όταν δέχτηκε να βοηθήσει έναν 

γείτονα-αγρότη να βρει το χαμένο του σφυρί με τον ανιχνευτή μετάλλων του. Τουλάχιστον, όχι 

μέχρι ______________ (6) έναν πραγματικό θησαυρό από χρυσό και ασήμι. Το σφυρί δεν 

βρέθηκε ποτέ. 

- Όταν το αλεξίπτωτό της δεν ______________ (7) να ανοίξει, η Σ. Τ. έπεσε από ύψος 900 

μέτρων μέσα σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Την βρήκαν ζωντανή και ζαλισμένη να κάθεται 

εκεί που ______________ (8). Μετά από 4 εγχειρήσεις, όχι μόνο σώθηκε, αλλά και έμαθε ότι 

είναι 2 εβδομάδων έγκυος. Εννέα μήνες αργότερα γέννησε ένα υγιέστατο μωρό. 

- Ο Κ. Α. ______________ (9) το σπίτι του που αγόρασε για μόλις 10.000 δολάρια, όταν βρήκε 

κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ένα αντίτυπο του Action Comics #1 που έχει το ντεμπούτο του 

σούπερμαν. Το κόμικ ______________ (10) σε δημοπρασία για 175.000 δολάρια. 

 

 
 

  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 

0. A) έχουν 
    B) θα έχουν 
    Γ) θα είχαν 
....Δ) είχαν 

1. A) επέζησε 
    B) θα επιζήσουν 
    Γ) θα επιζούσαν 
....Δ) επέζησαν 
 

2. A) θα διασχίσει 
    B) διέσχιζε 
    Γ) να διασχίσει 
....Δ) διέσχισαν 

3. A) σταματήσει 
    B) θα σταματήσει 
    Γ) σταματούσε  
....Δ) σταματάει 
 

4. A) να καταστράφηκε 
    B) θα καταστραφεί 
    Γ) καταστράφηκε 
....Δ) να καταστράφηκαν 
 

5. A) ένιωθε 
    B) να νιώθει 
    Γ) να ένιωθε 
....Δ) να έχει νιώσει 
 

6. A) θα ανακαλύψει 
    B) να ανακαλύψει 
    Γ) να είχε ανακαλύψει 
....Δ) θα είχε ανακαλύψει 
 

7. A) καταφέρνει 
    B) θα καταφέρει 
    Γ) κατάφερε 
....Δ) να καταφέρει 
 

8. A) να προσγειωθεί 
    B) θα προσγειωθεί 
    Γ) προσγειωνόταν 
....Δ) είχε προσγειωθεί 

9. A) ανακαίνιζε 
    B) ανακαίνισε 
    Γ) να ανακαινίσει 
....Δ) ανακαινίζει 
 
 

10. A) πουλήθηκαν 
    B) πούλησε 
    Γ) πουλήθηκε 
....Δ) πουλούσε 
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Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
2ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες λέξεις  (επιρρήματα, σύνδεσμοι και προθέσεις), τον 
κατάλογο των οποίων μπορείτε να δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις αντωνυμίες 
και επιρρήματα ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (11, 12 ...19) 
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 λέξεις 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. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ: ώστε να, κάποια, ότι, πλέον, εφόσον, χωρίς, ό,τι , κάτι, αλλά, 

μετά από, προκειμένου, κάποιον 
 

Συμμαζέψτε το σπίτι σας σε 20 λεπτά 
 

Τακτοποιούμε τα ρούχα στην ντουλάπα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο 

________ (0) και να μπορούμε εύκολα να τα πάρουμε ________ (11) να προκαλέσουμε το 

χάος και διατηρώντας τα πάντα σε τάξη. 

• Ξεχωρίζουμε στα συρτάρια τα διαφορετικά είδη έτσι ________ (12) ξέρουμε πάντα πού 

βρίσκεται το καθετί και ανά εποχή φέρνουμε μπροστά τα ρούχα που πρόκειται να φορέσουμε. 

• Χαρίζουμε ________ (13) δεν μας χρειάζεται. 

• Aφού κάνουμε το ξεκαθάρισμα και αποφασίσουμε τι μας είναι χρήσιμο και τι όχι, καλό θα 

ήταν να σκεφτούμε αν θα μπορούσαν τα δικά μας άχρηστα ________ (14) αντικείμενα να 

φανούν χρήσιμα σε ________ (15) άλλο.  

• Τηλεφωνούμε, λοιπόν, στους οικείους και ρωτάμε αν θέλουν ________ (16) από αυτά που 

έχουμε αποφασίσει ________ (17) δεν ταιριάζουν πια στη ντουλάπα ή στο σπίτι μας. 

• Ένα μέρος όπου σίγουρα θα πιάσουν τόπο αυτά που εσείς πλέον δεν θέλετε στη ντουλάπα 

σας, και ________ (18) φυσικά είναι σε καλή κατάσταση, είναι διάφορες φιλανθρωπικές και 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που βοηθούν ανθρώπους. 

• Τηλεφωνήστε σε μια από αυτές ή επισκεφθείτε την εκκλησία της ενορίας σας ________ (19) 

να χαρίσετε κάποια πράγματα που άλλοι θα τα χαρούν. 

 

 
  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 

αλλά     

 
 
 

15. 16. 17. 18. 19. 
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Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
3ο θέμα 
 
Στο παρακάτω κείμενο βλέπετε κάποια ουσιαστικά και επίθετα σε ονομαστική πτώση που 
δίνονται σε παρένθεση. Συμπλήρωσε τα κενά (σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς 20, 21 ...28) 
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. 
 

Οι κίνδυνοι ___(0)____ (το ενυδρείο) 

Όσοι έχουν ενυδρεία θα πρέπει να αγοράζουν ___(20)____ (υγιής) ψάρια. Επίσης, θα πρέπει 

να φροντίζουν, όταν καθαρίζουν τα ενυδρεία, να έχουν πλύνει πολύ καλά τα χέρια τους και το 

καλύτερο είναι να μην το κάνουν χωρίς γάντια, ειδικά αν στα χέρια τους υπάρχουν ___(21)____ 

(κόψιμο) ή πληγές. Το σημείο όπου βρίσκεται ένα ενυδρείο αλλά και οι κοντινές σε αυτό 

___(22)____ (επιφάνεια) θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά και επιμελώς, αφού ___(23)____ 

(ορισμένος) βακτήρια από αυτά που «κουβαλάνε» τα ψάρια μπορούν να επιβιώνουν για πολλές 

μέρες πάνω σε μια επιφάνεια που δεν έχει καθαριστεί. Αν ο κάτοχος ___(24)____ (ένα 

ενυδρείο) διαπιστώσει ότι κάποιο ψάρι έχει ασθενήσει, θα πρέπει να το απομακρύνει άμεσα. 

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να μην κολλήσουν κάποια ασθένεια και τα υπόλοιπα 

ψάρια που ίσως έχουμε στο ενυδρείο μας. 

 Όταν ο κάτοχος ενός ενυδρείου αγοράζει ένα νέο ψάρι θα πρέπει για διάστημα 30 ___(25)____ 

(ημέρα) να το έχει σε καραντίνα, δηλαδή να το έχει σε ξεχωριστή δεξαμενή ή σε άλλο μέρος, 

πριν το βάλει μαζί με τα υπόλοιπα. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται χρήση 

___(26)____ (αντιβιοτικά) στο ενυδρείο, εκτός αν το έχει συστήσει κτηνίατρος. Στα 

___(27)____ (κατάστημα) που πωλούν ___(28)____ (είδος) περιποίησης ζώων ίσως να σας 

προτείνουν κάποιο αντιβιοτικό, αλλά εσείς θα πρέπει να πάτε το άρρωστο ψάρι πρώτα στον 

κτηνίατρο. Μόνον εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς έχει το ψάρι σας και ποιο φάρμακο θα πρέπει 

να του δώσετε! 

 

 

 

  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 9 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 

0. 20. 21. 22. 

του ενυδρείου    

 

23. 24. 25. 26. 

    

 

27. 28. 
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Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 10 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
4ο θέμα 
 
Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο (σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς 29,30, 31 
...35) 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. 
 

Διαγωνισμός Απαγγελίας 
Σας καλωσορίζουμε όλους στη σημερινή μας εκδήλωση! 

Το 2017 ___(0)____ καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας η 9η 

___(29)____  Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. 

O Διαγωνισμός Απαγγελίας διοργανώνεται από το σχολείο μας φέτος για 5η ___(30)____ φορά 

και από το 2018 ___(31)____ συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Στον 

φετινό διαγωνισμό απαγγελίας συμμετέχουν 43 ___(32)____ μαθητές με 39 ___(33)____ 

ποιήματα. 

Ο στόχος του ιδρύματός μας με την διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού, αλλά και άλλων 

παρόμοιων σχολικών εκδηλώσεων όπως η λογοτεχνική βραδιά, διαγωνισμοί γλώσσας και 

λαογνωσίας, θεατρικές παραστάσεις, κτλ., είναι να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική 

γλώσσα, και με το δικό μας τρόπο να συμβάλουμε στην ευρύτερη διάδοσή της. 

Η ελληνική γλώσσα μιλιέται εδώ και 4.000 ___(34)____ χρόνια! Εμπλουτίζει τις περισσότερες 

γλώσσες του πλανήτη μας και την καθημερινή διεθνή επικοινωνία. 

Παρακαλούμε να δείτε μαζί μας το βίντεο 4 ___(35)____ λεπτών για την Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας. 
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0. 29. 30. 31. 

δυο χιλιάδες 
δεκαεπτά 

   

 

32. 33. 34. 35. 
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Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 12 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 
  

pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 9   
4. feladat 7   

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Újgörög nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2012 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

Fontos tudnivalók 
  
 

Καλωσορίσατε στην ενότητα της κατανόησης προφορικού λόγου των απολυτηρίων εξετάσεων. 
 
Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρία θέματα και διαρκεί 30 λεπτά. 
 
Οι οδηγίες και τα κείμενα είναι ηχογραφημένα. Οι οδηγίες, μαζί με τις ασκήσεις που θα λύσετε, 
είναι τυπωμένες επίσης στο εξεταστικό τετράδιο. 
 
Κάθε θέμα αρχίζει από σύντομη μουσική και μετά θα ακούσετε (και μπορείτε επίσης να διαβά- 
σετε) τις οδηγίες των ασκήσεων. 
 
Ακολουθεί διάλειμμα για να προλάβετε να μελετήσετε την άσκηση πριν ακούσετε το κείμενο. 
Μετά θα ακουστεί το κείμενο για πρώτη φορά και χωρίς διακοπή. 
 
Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ξανακούσετε το κείμενο για δεύτερη και τελευταία φορά, αλλά 
τώρα σε τρεις συνέχειες για να προλάβετε να σημειώσετε τις απαντήσεις. 
 
Στο τέλος κάθε θέματος θα έχετε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. 
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.  



Újgörög nyelv 
emelt szint 
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1ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε μια ραδιοφωνική εκπομπή για το τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στη 
ρύπανση. 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. Προσοχή! Στη δεύτερη στήλη υπάρχουν δυο 
φράσεις που δεν ταιριάζουν πουθενά. 
Μην γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 
0. Το μεγάλο θέμα της ρύπανσης Α) σε διεθνές, σε εθνικό και σε ατομικό 

επίπεδο. 
1. Στην εκπομπή μπορεί να ακουστούν Β) η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μειωθεί 

σημαντικά. 

2. Μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ Γ) πρέπει να μας απασχολεί όλους. 

3. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Δ) μόνο αν εμείς ενεργήσουμε σωστά. 

4. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε 
τρία επίπεδα, 

Ε) για να αποφύγουμε τις καταστροφές. 

5. Πρέπει να υπάρχει διεθνής έλεγχος Ζ) από τους διεθνείς οργανισμούς. 

6. Όσον αφορά τη ραδιενέργεια, χρειάζεται 
διεθνής συνεργασία 

Η) ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

7. Αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες βάλουν 
σωστά φίλτρα στα εργοστάσιά τους, 

Θ) το θέμα της ρύπανσης έγινε πιο γνωστό 
σε όλο τον κόσμο. 

8. Με την κατασκευή ηλεκτρονικών 
αυτοκινήτων μπορούμε 

Ι) πρακτική λύση για τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος. 

9. Ως άτομα μπορούμε να μποϊκοτάρουμε τα 
προϊόντα των εταιριών που 

Κ) να σώσουμε τις λίμνες και τα δάση. 

 Λ) και αισιόδοξες σκέψεις για τη ρύπανση. 

 Μ) των πυρηνικών αντιδραστήρων. 

 
 
 

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

Γ          

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

  



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
2ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε το μονόλογο μιας κοπέλας που έκανε την πρακτική άσκησή της στο Λονδίνο.  
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. Η κοπέλα πέρασε τέλεια στο Λονδίνο. Χ  

10. Τα απογεύματα έκανε βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς 
χαζεύοντας τις κόκκινες αλεπούδες. 

  

11. Της άρεσε να παρακολουθεί τους μεγάλους ανθρώπους να 
παίζουν με σαπουνόφουσκες στις πλατείες. 

  

12. Κατά τη γνώμη της το Λονδίνο δεν έχει φυσικές ομορφιές.   

13. Ο στόχος του ταξιδιού της στην Αγγλία ήταν η 
επαγγελματική κατάρτιση. 

  

14. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής της γνώρισε όλα 
τα παιδιά πάρα πολύ καλά. 

  

15. Στο νηπιαγωγείο έμαθε ότι για να φροντίσεις σωστά τα 
παιδιά, πρέπει να προσπαθείς συνεχώς να δίνεις χαμόγελα, 
αγκαλιές και ιδέες. 

  

16. Στο νηπιαγωγείο υπήρχε γωνιά ανάγνωσης και γωνιά 
καλλιτεχνικής έκφρασης. 

  

17. Στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό έκανε πολλά λάθη 
γιατί συνήθως δεν συμπεριφερόταν σωστά με τα παιδιά. 

  

18. Γυρίζοντας στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στο 
Λονδίνο είναι πιο εκφραστικοί και το φαγητό πιο νόστιμο. 
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3ο θέμα 
 
Τώρα θα ακούσετε ένα κείμενο για ένα καινούριο γλυπτό για την προσφυγιά.  
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. Πού βρίσκεται το καινούριο γλυπτό; 
Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη Ρώμη. 
 
19. Τι τιμά το καινούριο γλυπτό; 
 
……………………………………………………. 
 
20. Ποια μέρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος; 
 
……………………………………………………. 
 
21. Ποιους μεταφέρει η βάρκα; 
 
……………………………………………………. 
 
22. Από πού δραπετεύει ο Εβραίος που είναι ένα από τα πρόσωπα του αγάλματος; 
 
……………………………………………………. 
 
23. Ποιος ευλόγησε το γλυπτό; 
 
……………………………………………………. 
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pontszám 

maximális elért 

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

 3. feladat 5  
Feladatpont összesen 23   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
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Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

2
0

. 



Újgörög nyelv 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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 

Στο Περιοδικό «Τρόπος Ζωής» διαβάζετε μια ανακοίνωση.  
Γράψτε μια έκθεση (120-150 λέξεις) στην οποία απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις της παρακάτω 
ανακοίνωσης:  
 

 
Τηλεόραση ή ίντερνετ; 

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε το ένα και για ποιον το άλλο; 
Αν είστε 15-20 χρονών, γράψτε μας τα σχόλιά σας σχετικά με το δύσκολο αυτό θέμα.  

 
 

• Ποιοι βλέπουν περισσότερο τηλεόραση και ποιοι σερφάρουν περισσότερο στο 
διαδίκτυο; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεόρασης και ποια του 
ίντερνετ; 

• Εσείς ποιο απ’ τα δυο προτιμάτε και γιατί; 
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2ο  θέμα  
  
Γράψτε ένα e-mail (200–250 λέξεις) για το παρακάτω θέμα:  
 
Ο πατέρας σας ανέλαβε μια σπουδαία δουλειά στο εξωτερικό και γι’ αυτό μετακομίσατε σε μια 
ξένη χώρα.  Το καινούριο μέρος σάς φαίνεται πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι έχετε συνηθίσει. Μετά 
από κάμποσο καιρό γράφετε ένα e-mail στον καλύτερο φίλο ή στην καλύτερη φίλη σας.  
Του / της περιγράφετε σε τι διαφέρει 

• η πόλη / το χωριό που μένετε 
• το σχολικό σύστημα και 
• η κουλτούρα της χώρας που ζείτε από το μέρος απ’ όπου κατάγεστε. 
• Γιατί σας φαίνεται παράξενος ο κόσμος στο καινούριο μέρος; 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

1. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

Összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

Összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


