
 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2112 
  I. Olvasott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

I. Olvasott szöveg értése 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
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 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 
Ebben a vizsgarész-összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 
 
 
Σ’ αυτό το μέρος των εξετάσεων θα βρείτε 3 θέματα. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λεξικό. 
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 1ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για τις διακοπές στην Εύβοια. 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 το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι 
αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
Διακοπές στην Εύβοια 
 
Η πανέμορφη Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας μετά την Κρήτη.  
Η Εύβοια χωρίζεται σε τρία τμήματα - τη Βόρεια, την Κεντρική και την Νότια Εύβοια. Όπου 
και να βρεθείτε θα συναντήσετε πανέμορφα, γραφικά χωριά και ήσυχες παραλίες για να 
απολαύσετε διακοπές όλο το χρόνο.  
Αν και η Εύβοια είναι νησί, πολλοί επισκέπτες της νομίζουν ότι βρίσκονται στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, κυρίως λόγω της ευκολίας να πας αλλά και της κοντινής απόστασης με την Στερεά 
Ελλάδα. Από τη γέφυρα της Χαλκίδας, ο ταξιδιώτης μπορεί να περάσει στην Εύβοια με το 
αυτοκίνητο ή και με τοπικά λεωφορεία που εκτελούν συχνά δρομολόγια, από και προς πολλές 
πόλεις της Ελλάδας.  
Η Εύβοια είναι επίσης διάσημη και για τα ιαματικά λουτρά της που βρίσκονται στην Αιδηψό, 
πόλη φημισμένη από τα αρχαία χρόνια για τις ιαματικές πηγές της. Η Αιδηψός προσφέρεται 
για ιαματικό τουρισμό σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και φημίζεται πλέον για τα κέντρα 
περιποίησης (σπα).  
Ο ιαματικός τουρισμός είναι πολύ δημοφιλής στην Εύβοια, και υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία 
και εταιρείες ομορφιάς που προσφέρουν υπηρεσίες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Η Εύβοια έχει πολύ καλή τουριστική οργάνωση με πολλά ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα 
που προσφέρουν αρκετές ανέσεις και παροχές. Αν και είναι πολύ δημοφιλής προορισμός, δεν 
έχει όσους επισκέπτες έχουν τα νησιά των Κυκλάδων, και έτσι αποφεύγονται η πολυκοσμία 
και ο θόρυβος που συνήθως επικρατούν σε τέτοια μέρη. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, 
μαζί με τις ενδιαφέρουσες προτάσεις διασκέδασης και χαλάρωσης στο νησί. 
Η Εύβοια είναι ένα νησί με φυσική ομορφιά, σπουδαία ιστορία και πολύ ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα. Ο επισκέπτης θα βρει πολλές προτάσεις για τη διασκέδασή του και θα έχει την 
ευκαιρία να απολαύσει καλό φαγητό, φιλοξενία και ανέσεις που θα κάνουν τις διακοπές του 
αξέχαστες. Αν σας αρέσει η ησυχία, ο ήλιος, η ζεστή θάλασσα, η καλή πρόσβαση από την 
Αθήνα, να επισκεφτείτε το νησί, γιατί αξίζει.  
 
  



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2022. május 20. 

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

 
 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 
0. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
    νησί  

Α) με τη Στερεά Ελλάδα.  

1. Η Εύβοια έχει τρία μέρη,  Β) στην ηπειρωτική Ελλάδα, γιατί είναι πολύ 
κοντά. 

2. Το νησί έχει πανέμορφα χωριά και   
   παραθαλάσσια θέρετρα, όπου 

Γ) τα συν, εκτός από τη φυσική ομορφιά και 
 τις δυνατότητες και χαλάρωσης. 

3. Πολλοί επισκέπτες νομίζουν ότι  
  βρίσκονται 

Δ) ιστορία και ενδιαφέροντα αξιοθέατα. 

4. Η γέφυρα της Χαλκίδας ενώνει το νησί  Ε) για τις ιαματικές πηγές και τα λουτρά του.  
5. Το νησί φημίζεται από τα αρχαία χρόνια  Ζ) μπορείτε να απολαύσετε τις διακοπές σας  

  όλο το χρόνο με όλες τις ανέσεις.  
6. Πολλά ξενοδοχία προσφέρουν  Η) καλό φαγητό, φιλοξενία και σύγχρονες 

ανέσεις.  
7. Το νησί έχει καλή τουριστική οργάνωση, 
   αλλά  

Θ) τη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια  
   Εύβοια. 

8. Δεν έχει πολύ κόσμο και θόρυβο, και αυτό 
   είναι ένα από  

Ι) δεν έχει τόσους επισκέπτες όσο τα νησιά 
  των Κυκλάδων.  

9. Η Εύβοια έχει φυσική ομορφιά, σπουδαία Κ) μετά από την Κρήτη.  

10. Ο επισκέπτης μπορεί να διασκεδάσει, να 
    απολαύσει  

Λ) περιποίηση  σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.  
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2ο θέμα 
 
 
Διαβάστε το κείμενο για τα πανηγύρια της Ιθάκης, και βάλτε 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 το γκρίζο φόντο κάτω-
κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
Τα πανηγύρια της Ιθάκης 
 
Τα πανηγύρια της Ιθάκης οργανώνονται από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους στην 
πλατεία κάθε χωριού, προς τιμήν των Αγίων του νησιού. Ειδικά τα καλοκαίρια, τα τοπικά 
πανηγύρια αποτελούν τόπο συνάντησης, όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και των ξενιτεμένων, που 
ζούνε μακριά από το νησί τους. Αλλά συμμετέχουν και ξένοι, γιορτάζουν μαζί με τους 
Έλληνες, που δύσκολα μπορεί να τους ξεχωρίσει κανείς μέσα στο γλέντι. Οι ευρωπαϊκοί χοροί, 
βαλς, ταγκό, φοξ, οι οποίοι στο νησί αποτελούν παράδοση, παίζονται παράλληλα με τα δικά 
μας νησιώτικα, δημοτικά και ρεμπέτικα τραγούδια δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα, 
μέσα στην ξεγνοιασιά του καλοκαιριού.  
17 Ιουλίου (Αγ. Μαρίνα) – Εξωγή 
Αναμφίβολα, στο πιο γραφικό χωριό της Ιθάκης, την Εξωγή, με την πανοραμική θέα, του 
οποίου τα σπίτια μοιάζουν να κρέμονται στην πλαγιά του καταπράσινου βουνού, 
πραγματοποιείται το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στην μικρή, γραφικότατη πλατεία του 
χωριού, δίπλα στην εκκλησία της. Ανηφορίζοντας τον δρόμο προς το βουνό, που είναι στενός 
και έχει πολλές στροφές, λες και να ήταν φίδι, κοιτάζοντας πίσω, νύχτα καθώς είναι, τα 
πολύχρωμα φώτα κάτω στην κοιλάδα, χαρίζουν εικόνες απερίγραπτης ομορφιάς.  Όσο για το 
γλέντι, μαζικό, συντροφικό κι απλόχερο σταματάει το χρόνο, συχνά μέχρι τον ήλιο… 
Γιορτή του Κρασιού – Περαχώρι 
Η «Γιορτή του Κρασιού» διοργανώνεται στο γραφικό Περαχώρι που βρίσκεται πάνω στην 
πλαγιά του βουνού. Το φημισμένο περαχωρίτικο κρασί ρέει άφθονο και ο χορός διαρκεί όλη 
τη νύχτα. Το πανηγύρι πραγματοποιείται το τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου, στο προαύλιο του 
παλιού Δημοτικού Σχολείου κι έχει πάντα μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο. Η συμμετοχή σ’ 
αυτή τη γιορτή προϋποθέτει συμβολικό εισιτήριο, καθώς οποιαδήποτε ποσότητα κρασιού 
προσφέρεται στους επισκέπτες δωρεάν. 
14 Αυγούστου (Παραμονή της Παναγιάς) – Ανωγή 
Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα πανηγύρια, λόγω του γραφικού χωριού, αλλά και του χώρου, 
στον οποίο διοργανώνεται, την αυλή του καμπαναριού της Βυζαντινής εκκλησιάς της Ανωγής. 
Οι φιλόξενοι, πραγματικά ξεχωριστοί, Ανωισάνοι αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την οργάνωση 
και την προετοιμασία της βραδιάς, ψήνουν και προσφέρουν ντόπιο ανωισάνικο κρασί και 
πάντοτε ευχαριστούν με όλες τους τις δυνάμεις τους επισκέπτες του χωριού. Το γλέντι διαρκεί 
μέχρι την ανατολή. 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Τα πανηγύρια της Ιθάκης οργανώνονται στην πλατεία κάθε 
   χωριού.  Χ  

11. Τα καλοκαίρια στα τοπικά πανηγύρια συναντιούνται μόνο οι 
   ντόπιοι.  

  

12. Οι ξένοι δεν συμμετέχουν στα γλέντια.    

13. Στα πανηγύρια παίζουν πολλών ειδών χορούς, ελληνικούς και 
   ευρωπαϊκούς.  

  

14. Η Εξωγή έχει πανοραμική θέα, και βρίσκεται στην πλαγιά του 
    πράσινου βουνού. 

  

15. Η γιορτή γίνεται στην πλατεία του χωριού.    

16. Ανηφορίζοντας στο βουνό  υπάρχουν πολύχρωμα φώτα  που 
     διώχνουν τα φίδια.  

  

17. Το Περαχώρι φημίζεται από τα καλά κρασιά του και τη Γιορτή 
     του Κρασιού.  

  

18. Η γιορτή στο Περαχώρι γίνεται στην κεντρική πλατεία δίπλα στην 
     εκκλησία. 

  

19. Το πανηγύρι στην Ανωγή οργανώνεται στο Δημοτικό Σχολείο.    

20. Οι κάτοικοι της Ανωγής προετοιμάζουν τη βραδιά, αλλά τα 
    φαγητά και τα κρασιά τα παραγγέλνουν από τα γειτονικά χωριά.  
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3ο θέμα 
 
 
Διαβάστε μια συνέντευξη με έναν προπονητή Tae-kwon-Do. Ταιριάξτε τα κείμενα (σημειωμένα 
με αριθμούς 21, 22, 23…) με τους τίτλους των παραγράφων (Α, Β, Γ…) 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 παράδειγμα. Μη γράφετε 
στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον 
καθηγητή. 
 
Συνέντευξη με έναν προπονητή Tae-Kwon-Do 
 
Οι μαθητές που μαθαίνουν Tae-Kwon-Do μας εντυπωσίασαν. Ποιος, όμως, τους προπονεί; 
Προπονητής τους είναι ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στον σύλλογο 
“Σπάρτακο” από το 1994. Τον ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας έδωσε. 
0. Μπορεί να αρχίσει από πέντε χρονών. Από κει και πέρα μπορεί να αρχίσει να ασχολείται 
και από την ενηλικίωσή του και μετά. 
21. Tae σημαίνει χέρι, Kwon πόδι και Do σημαίνει μυαλό. Στο άθλημά μας, δηλαδή, 
συνδυάζουμε χέρια, πόδια και μυαλό. 
22. Αυτό που διδάσκει πρώτα το Tae-Kwon-Do είναι η πειθαρχία και ο σεβασμός, αρχές που 
ως στόχους δεν τις βρίσκουμε στα άλλα αθλήματα. Από κει και πέρα είναι και γυμναστική, 
γυμνάζει όλο το σώμα, είναι μια ολοκληρωμένη άσκηση. 
23. Ναι, είναι ολυμπιακό άθλημα. Έτσι, όπως είδατε να είναι τα παιδιά, με τους θώρακες και 
τις καλαμίδες, έτσι αγωνίζονται και στους αγώνες. 
24. Αν ένα παιδί ξεκινήσει σε ηλικία πέντε με έξι ετών, μπορεί με εντατική προπόνηση να πάρει 
σε τέσσερα-πέντε χρόνια μαύρη ζώνη. 
25. Να αναφέρουμε ότι ο Τερζής Βασίλης το 1996-1997 ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Ήταν 
μαθητής του σχολείου σας! 
26. Το μέλλον, φυσικά, δεν το ξέρουμε. Εξαρτάται και από κάποιες συγκυρίες. Έχουμε, όμως, 
καλό υλικό. 
27. Το Tae-Kwon-Do δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Ένας χώρος καθαρός, με ένα καλό δάπεδο, 
αρκεί. Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι πιο πολύς χρόνος, τον οποίο δεν τον έχουμε, 
λόγω των μαθημάτων και των διάφορων υποχρεώσεων των μαθητών. Όσο χρόνο έχουμε, αυτόν 
τον εκμεταλλευόμαστε και ό,τι βγει. 
28. Ναι, είναι φθηνό άθλημα. 
29. Βία όχι. Το Tae-Kwon-Do διδάσκει όχι τη βία, αλλά την αυτοάμυνα, την πειθαρχία και τον 
σεβασμό. Δεν διδάσκουμε την επιθετικότητα. 
30. Η άσπρη φόρμα συμβολίζει την αγνότητα, όπως άσπρο είναι και το περιστέρι. Ότι η ψυχή 
του αθλητή, του μαθητή, είναι καθαρή, σαν τη φόρμα που φοράει. 
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Α) Έχουν τα παιδιά του συλλόγου σας διακρίσεις σε αγώνες; 
Β) Η άσπρη φόρμα των αθλητών τι συμβολίζει; 
Γ) Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να ασχολείται με το Tae-Kwon-Do; 
Δ) Έχει τύχει κάποιος μαθητής σας να χρησιμοποιήσει βία έξω από τους αγωνιστικούς  
χώρους; 
Ε) Το Tae-Kwon-Do είναι ολυμπιακό άθλημα; 
Ζ) Είναι, δηλαδή, φθηνό άθλημα; 
Η) Τι σημαίνει Tae-Kwon-Do; 
Θ) Χρειάζεται το Tae-Kwon-Do κάποιους ιδιαίτερους χώρους; 
Ι) Σε ποια ηλικία περίπου παίρνει κανείς μαύρη ζώνη; 
Κ) Στο μέλλον πρόκειται να βγάλετε και άλλους πρωταθλητές; 
Λ) Ποιος είναι ο σκοπός του αθλήματος; Γιατί να έρθει κάποιος να μάθει Tae-Kwon-Do; 
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 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! 
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Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

  

Fontos tudnivalók  
 
 

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

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 
Jó munkát! 

 

 

 
Τα θέματα είναι τρία.  
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λεξικό. 



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

  
1ο θέμα 
 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για μια ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Σχηματίστε τη γενική ενικού ή 
πληθυντικού των ουσιαστικών που βρίσκονται στην παρένθεση και γράψτε τα στην γραμμή που 
ακολουθεί μετά από το κείμενο. Η πρώτη περίπτωση με 0 είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον 
πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, επειδή αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.   

Κάτι νέο στην πόλη: ανταλλακτική βιβλιοθήκη 

Αυτή είναι η νέα υπέροχη συνήθειά μου! Η ανταλλαγή   0.   (βιβλία). Είμαι βιβλιοφάγος, 
διαβάζω πάρα πολύ. Για να ξεκουραστώ από το διάβασμα, διαβάζω κάτι άλλο. Από μικρή έτσι 
ήμουν. Διάβαζα τις επιγραφές   1.   (τα μαγαζιά) στο δρόμο, τις οδηγίες   2.   (το 
απορρυπαντικό), το πίσω μέρος από το κουτί   3.   (τα δημητριακά), τα πάντα! Οι γονείς μου 
ανακάλυψαν τη μανία μου για την ανάγνωση.  

Και τώρα; Είμαι υπεύθυνη για τη μεγαλύτερη ανταλλακτική βιβλιοθήκη   4.   (η πόλη) μας και 
έχω γράψει τα δικά μου βιβλία. Ελέγχω την κατάσταση   5.   (η βιβλιοθήκη) και την κίνηση     
6.   (οι ανταλλαγές). Τι είναι, όμως, η ανταλλακτική βιβλιοθήκη; Είναι μια κατασκευή, σαν ένα 
κουτί, που βρίσκεται σε έναν κεντρικό δρόμο. Είναι μια ανοιχτή για όλους βιβλιοθήκη. Στην 
πόλη μας έχει ήδη τρεις τέτοιες βιβλιοθήκες. Πώς λειτουργεί; Παίρνεις ένα βιβλίο, αφήνεις ένα 
άλλο. Τόσο απλά! Μπορείς να πάρεις βιβλίο όποτε θέλεις και να το επιστρέψεις ή να αφήσεις 
ένα άλλο στη θέση του. Σήμερα πήρα ένα παιδικό βιβλίο για την κόρη μου, με τίτλο «Η τρελή 
κολοκυθιά». Άφησα ένα βιβλίο για το πώς φτιάχνουμε έναν κήπο στη βεράντα μας. Μπορείτε 
να το φανταστείτε βέβαια: η κόρη μου τρώει μόνο με τη συνοδεία   7.   (ένα βιβλίο). Στην 
περίπτωσή μας, λοιπόν, ταιριάζει η παροιμία «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει». 

 
0. βιβλίων 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

 

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

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

  
2ο θέμα 
 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για το διάβασμα των παιδιών και συμπληρώστε τον πίνακα που 
ακολουθεί το κείμενο, με τις αντωνυμίες που βρίσκονται μετά από τις οδηγίες. Η πρώτη 
περίπτωση με 0 είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη 
σελίδα, επειδή αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.   

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ: κάποια, πόσο, πότε, ποτέ, Πώς, σ’ αυτό, στο δικό του, τέτοιοι 

 

  0.   κάνουμε το παιδί μας να διαβάζει; 
 
«Γιαννάκη, διάβασες τα μαθήματά σου;» «Σε λίγο, μαμά! Θέλω να παίξω λίγο ακόμη!». 
Αλήθεια,   8.   γνωστοί είναι   9.   διάλογοι σε εσάς; Η μόρφωση των παιδιών είναι πολύ 
σημαντικό πράγμα για τους γονείς τους. Τι γίνεται, όμως, όταν τα παιδιά δεν συμφωνούν κι 
αντιδρούν   10.  ; 
Μια πολύ καλή συμβουλή είναι να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας από νωρίς, δηλαδή, από 
την πρώτη δημοτικού. Αρχικά, σπουδαίο ρόλο παίζει το   11. και πού διαβάζει . 
Επίσης πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένες ώρες για τη μελέτη των παιδιών. Δεν μπορούμε να 
περιμένουμε   12.   από ένα παιδί να αρχίσει να μελετά αργά το βράδυ ή όταν είναι κουρασμένο 
απ’ το σχολείο. Πιο σωστό, επίσης, είναι να διαβάζει   13. χώρο . 
Ακόμη, ο χρόνος της μελέτης δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Τα μικρά σε ηλικία παιδιά 
δεν πρέπει να διαβάζουν πολλές ώρες, γιατί το πολύωρο διάβασμα δεν σημαίνει πάντα πιο καλή 
απόδοση. 
Επίσης, το παιδί χρειάζεται να κάνει μικρά διαλείμματα, αφού τελειώνει  14.  εργασία του ή 
όταν αισθάνεται κουρασμένο. 
Εξίσου σημαντικό είναι να επιβραβεύουμε το παιδί, όταν τελειώνει το διάβασμά του, για 
παράδειγμα να το αφήνουμε να παίξει με τα αγαπημένα του παιχνίδια. 

 

0. 8. 9. 10. 

Πώς    

 

11. 12. 13. 14. 

    

 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Max. Elért 

       7  



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

  
3ο θέμα 
 
Διαβάστε ένα κείμενο, από το οποίο λείπουν κάποια ρήματα. Βρείτε ποια από τις τέσσερις λέξεις 
(Α, Β, Γ, Δ) ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς και σημειώστε το 
γράμμα της αντίστοιχης περίπτωσης 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 τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, επειδή αυτός προορίζεται για 
τον καθηγητή.   
 
Η ερώτηση του μαθητή 
 
Μια μέρα ένας μαθητής   0.   να προκαλέσει τον δάσκαλό του. Έτσι   15.   να του στήσει μια 
παγίδα. 
  16.   μια πεταλούδα και την   17.   στη χούφτα του. Όταν θα πήγαινε στο δάσκαλο θα τον 
ρώταγε τι είχε στο χέρι του. 
Κι αν ο δάσκαλος το   18.  , τότε θα τον   19.   εάν η πεταλούδα ήταν ζωντανή ή νεκρή. Στην 
περίπτωση που απαντούσε ότι η πεταλούδα ήταν ζωντανή, τότε   20.   το χέρι του και   21.   και 
το αντίστροφο. 
Όταν είχαν μάθημα λοιπόν,   22.   τον δάσκαλο, μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους μαθητές, 
και τον ρώτησε: 
– «Δάσκαλε, τι έχω στο χέρι μου;» 
– «Την ψυχή σου έχεις παιδί μου», απάντησε ατάραχος ο δάσκαλος. 
Ο μαθητής   23.   για λίγο σκεπτόμενος την απάντηση.   24.   ότι η πεταλούδα ήταν μια ψυχή 
που θα μπορούσε να είναι και δική του. Ωστόσο, συνέχισε: 
-«Και είναι ζωντανή η ψυχή μου δάσκαλε ή όχι;» 
Ο δάσκαλος τον   25.   με καλοσύνη στα μάτια και του είπε χαμογελαστά: – «από το χέρι σου 
εξαρτάται». 
 

  



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

 

0. Α) αποφάσισε 15. Α) σκέφτεται 16. Α) Έπιανε 
 Β) αποφασίζει  Β) σκέφτηκε  Β) Πιάνει 
 Γ) αποφάσιζε  Γ) θα σκεφτεί  Γ) Έπιασε 
 Δ) θα αποφασίσει  Δ) να σκεφτεί  Δ) Θα πιάσει 
      
17.  Α) θα κρατήσει 18.  Α) βρίσκεται 19.  Α) θα ρωτήσει 
 Β) κρατάει  Β) βρέθηκε  Β) ρωτάει 
 Γ) κρατούσε  Γ) βρίσκει  Γ) ρωτούσε 
 Δ) κράτησε  Δ) έβρισκε  Δ) ρώτησε 
      
20. Α) έσφιξε 21. Α) θα τη σκότωνε 22. Α) πλησιάζει 
 Β) θα έσφιγγε  Β) τη σκότωσε  Β) πλησίαζε 
 Γ) θα σφίξει  Γ) τη σκοτώνει  Γ) θα πλησιάσει 
 Δ) σφίγγει  Δ) θα τη σκοτώσει  Δ) πλησίασε 
      
23. Α) θα προβληματίσει 24. Α) Καταλήγει 25. Α) κοίταξε 
 Β) προβλημάτισε  Β) Κατέληξε  Β) κοιτάζει 
 Γ) προβληματίστηκε  Γ) Θα καταλήξει  Γ) θα κοιτάξει 
 Δ) θα προβληματιστεί  Δ) Κατάληξη  Δ) να κοιτάξει 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

Α            

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 7   
2. feladat 7   
3. feladat 11   

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 2112 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

  



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. 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 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

  
1ο θέμα 
 
Θα ακούσετε ένα παραμύθι για τις τρεις αλήθειες του αηδονιού. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι 
να αντιστοιχίσετε το πρώτο μέρος κάθε φράσης, σημειωμένο με αραβικούς αριθμούς, με το 
δεύτερο μέρος, δηλαδή τη συνέχεια της ίδιας φράσης, σημειωμένη με κεφαλαία γράμματα. Μετά 
συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από τις φράσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι με τον αριθμό το 
γράμμα της συνέχειας που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση με μηδέν (0) είναι παράδειγμα. Μη 
γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. Στην αρχή θα 
έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το κείμενο για πρώτη 
φορά, χωρίς διακοπή. 

 
 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 

0. Ο χωρικός κουράστηκε από τη δουλειά Α) και σε αντάλλαγμα υποσχέθηκε να  
  του πει τρεις μεγάλες αλήθειες. 

1. Άκουσε όμως το τραγούδι του αηδονιού Β) για να τραγουδήσει μόνο για εκείνον. 

2. Αποφάσισε να το πιάσει  Γ) και το αηδόνι κράτησε το λόγο του,  
  και του είπε τις αλήθειες.  

3. Έπιασε το πουλί και το έβαλε σε κλουβί  Δ) δεν τραγουδάει σε σκλαβιά.  
4. Το πουλί του απάντησε ότι  Ε) και έπεσε να κοιμηθεί το βράδυ.  

5. Τότε ο χωρικός του είπε ότι θα το ψήσει Ζ) και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί, γιατί  
 μαγεύτηκε από το τραγούδι του πουλιού. 

6. Το πουλί τον παρακάλεσε να το αφήσει  
  ελεύθερο Η) και θα το φάει. 

7. Ο χωρικός το άφησε ελεύθερο  Θ) και την άλλη μέρα του έστησε παγίδα. 

8. Οι τρεις αλήθειες ήταν: να μην  
   πιστέψεις αυτόν που έχεις σκλαβώσει,  

 Ι) να μην χάσεις αυτό που έχεις, και να   
  μην κλαις για ό,τι  έχασες για πάντα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

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

Ε         



Újgörög nyelv 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2ο θέμα 

Θα ακούσετε ένα κείμενο για μια βόλτα με αερόστατο στην Καππαδοκία. 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, το 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. Η βόλτα με αερόστατο στην Καππαδοκία είναι μαγική.  Χ  

9. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί, τα απίθανα χρώματα της ανατολής 
και τα υπόλοιπα μπαλόνια κάνουν να είναι μαγικό το ταξίδι με 
αερόστατο. 

  

10. Η καλύτερη περίοδος για βόλτα με αερόστατο στην Καππαδοκία 
είναι από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο. 

  

11. Τα εισιτήρια χρειάζεται να τα κλείσεις μία εβδομάδα πριν το 
ταξίδι.  

  

12. Ένα πρόβλημα είναι ότι οι εταιρίες έχουν κοινό καλάθι, όπου 
μαζεύεται πολύς κόσμος, γι’ αυτό δεν μπορείς να τραβήξεις 
καλές φωτογραφίες.  

  

13. Το αερόστατο πετάει αν φυσάει, δεν το εμποδίζει ο αέρας.   

14. Αν η πτήση ακυρωθεί το εισιτήριο δεν μεταφέρεται για επόμενη 
    μέρα. Οπότε ή χάνεις τη βόλτα, ή πετάς με χειρότερες εταιρίες σε  
    διπλάσια – τριπλάσια τιμή.  

  

15. Η βόλτα πάντα διαρκεί 30-40 λεπτά και το αερόστατο πάντα  
    πετάει σε ύψος 200-300 μ. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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Újgörög nyelv 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
3ο θέμα 
 
Θα ακούσετε ένα κείμενο για διάφορα παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν. Αυτό που 
πρέπει να κάνετε είναι να σημειώσετε δίπλα σε κάθε αριθμό το αντίστοιχο επάγγελμα, όπως 
βλέπετε στην πρώτη περίπτωση (με 0) που είναι απλώς παράδειγμα, επιλέγοντας το επάγγελμα 
από τον αλφαβητικό κατάλογο που ακολουθεί. 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.  
 
 
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ: Εφημεριδοπώλης, Λούστρος, Νερουλάς, Παγωτατζής, 
Πλανόδιος Μανάβης, Tσαγκάρης 
 
 
0.   Λούστρος 

16. ____________________________________ 

17. ____________________________________ 

18. ____________________________________ 

19. ____________________________________ 

20. ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

  
 



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

  
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

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

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

 
dátum  dátum 

   
   

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

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2112 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

  



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

  

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



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡAΠTΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
1ο θέμα  
 
Διαγωνισμός για τις διακοπές στην Ουγγαρία 
 
Θέλετε να πάρετε μέρος σ’ έναν διαγωνισμό, που ανακοίνωσε ένα τουριστικό γραφείο. 
Πρέπει να γράψετε ένα άρθρο με θέμα: Διακοπές στην Ουγγαρία.  
Γράψτε το άρθρο στο τουριστικό γραφείο στο οποίο: 
 

• πρώτα θα παρουσιάσετε με λίγα λόγια τον εαυτό σας, 
• θα παρουσιάσετε τα αγαπημένα σας τουριστικά μέρη της Ουγγαρίας  
• θα γράψετε για τα προγράμματα και τις παροχές που προσφέρουν αυτά τα μέρη. 

 

Γράψτε το γράμμα σας σε 80-100 λέξεις. 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

 
2ο θέμα 
 
Γράψτε ένα κείμενο (100-120 λέξεις) για το παρακάτω θέμα:  
 
Το κινητό τηλέφωνο 
 
Γράψτε ένα κείμενο για το κινητό τηλέφωνο. Σκεφτείτε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της χρήσης του. Αιτιολογήστε, γιατί χρησιμοποιούμε καθημερινά το κινητό 
τηλέφωνο. 
 

• Πώς έζησαν οι άνθρωποι όταν δεν είχαν κινητό τηλέφωνο; 
• Γιατί είναι πιο χρήσιμο από το σταθερό τηλέφωνο; 
• Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με το κινητό τηλέφωνο εκτός από το τηλεφώνημα; 
• Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας; 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Újgörög nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2022. 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 
 


