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1ο θέμα  

 

Στην πρώτη στήλη βλέπετε τις ερωτήσεις μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης με μια τραγουδίστρια 
(σημειωμένες με αραβικούς αριθμούς: 1, 2, 3...), με τη σειρά που τις έκανε ο δημοσιογράφος. 
Στην επόμενη στήλη βλέπετε τις απαντήσεις της τραγουδίστριας (σημειωμένες με κεφαλαία: Α, 
Β, Γ...), αλλά με ανακατεμένη σειρά. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε τη σωστή 
απάντηση για κάθε ερώτηση και να συμπληρώσετε τον πίνακα κάτω από τη δεύτερη στήλη, ση-
μειώνοντας το γράμμα της απάντησης κάτω από τον αριθμό της αντίστοιχης ερώτησης. Η πρώ-
τη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-
κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 

 

Ερωτήσεις: 
0. Καλό σας βράδυ λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9:00, είμαι ο Δήμος Πανόπουλος ζων-

τανά από Μουσικοράδιο 95.1. Μπροστά μου έχω την Πέγκυ Αηδονίδου…Γεια σου 
Πέγκυ… 

1. - Ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση που σου κάνουν;  

2. - Να σε ρωτήσω και γω τότε: είσαι ή όχι; 

3. - Πριν μπεις στον χώρο του τραγουδιού τι ήθελες να κάνεις; 
4. - Έχεις φοβερή φωτογένεια και αναρωτιέμαι δεν σου έγινε ποτέ πρόταση να ασχοληθείς 

με το μόντελινγκ; 

5. - Ποια είναι η σχέση σου με το κοινό; 

6. - Πάμε λίγο στην δουλειά σου και θέλω να μας πεις κάτι για τον τελευταίο σου δίσκο… 

7. - Στο studio πόσο καιρό σάς πήρε η ηχογράφηση;  

8. - Είναι η πρώτη φορά που έκανες ένα τέτοιο χρονοβόρο εγχείρημα; 

9. - Το κακό με σένα είναι ότι ανεβάζεις κάθε χρόνο τον πήχη πιο ψηλά. 

10. - Ναι αλλά αυτό έχει επιπτώσεις, άγχος και ευθύνες... 

11. - Να έρθουμε λίγο στην Eurovision, όπου διαβάζω ότι θα πας. Τελικά θα πας, έχεις επί-
σημη πρόταση από την κρατική τηλεόραση; 

12. - Πέγκυ μου κάπου εδώ να σ’ ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μου και εύχομαι τα όνειρά 
σου να γίνουν πραγματικότητα. 
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Απαντήσεις: 
Α - Μου έγινε πολλές φορές, αλλά δεν μου άρεσε ποτέ… 

Β - Όχι, το έχω ξανακάνει. Πάντα ήμουν εκλεκτική στις προτιμήσεις μου. 

Γ - Αν είμαι ελεύθερη ή όχι… 

Δ - Έτσι δεν πρέπει;  

Ε - Δεν έγινε ακόμη λόγος γι’ αυτό. Θα με τιμούσε πάρα πολύ κάτι τέτοιο και φυσικά 
δεν θα έλεγα όχι. 

Ζ - Μα λέω πάντα ότι ο μόνος ανταγωνιστής είναι ο εαυτός μου. 

Η - Να ’σαι καλά, Δήμο μου… 

Θ - Άψογη. Θεωρώ σημαντική την προσωπική επαφή με τον κόσμο που με ακούει. 

Ι - Κάνα τρίμηνο, γιατί δοκιμάζαμε διάφορα τραγούδια για να δω αν ταιριάζουνε στο 
ύφος και τη φωνή μου. 

Κ - Ήθελα να πάω στο εξωτερικό, αλλά όχι για να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Ήθελα να 
φύγω πάντως από την Ελλάδα. 

Λ - Είμαι και πρέπει να σου πω ότι την ερώτηση αυτή μου την έχουν κάνει πολλές φορές 
μέσα στην εβδομάδα… 

Μ - Έχει ερμηνευτικά από τα πιο δύσκολα τραγούδια που έχω πει ποτέ και νομίζω ότι 
είναι μια δουλειά που με αντιπροσωπεύει πλήρως.  

Ν - Καλώς σας βρήκα!!! 
 
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

N             
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2ο θέμα  

Βρείτε τις φράσεις (σημειωμένες με Α, Β, Γ...) που ταιριάζουν στα κενά του κειμένου και ση-
μειώστε το γράμμα της φράσης όχι στο κείμενο, αλλά στα τετραγωνάκια του πίνακα που ακο-
λουθεί τις φράσεις, κάτω από τον αντίστοιχο αριθμό. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παρά-
δειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 
 

Συμμαζέψτε και καθαρίστε το υπνοδωμάτιο σε 15 λεπτά 

Ας υποθέσουμε ότι η ώρα είναι 8 το πρωί. Μόλις βάλατε τα παιδιά στο σχολικό, ______ (0) 
και εσείς έχετε μισή ώρα στη διάθεσή σας πριν φύγετε για δουλειά. Δείτε λοιπόν πώς μέσα σε 
15 λεπτά θα προλάβετε να συμμαζέψετε το υπνοδωμάτιο ______ (13) για να ντυθείτε, να μα-
κιγιαριστείτε και ______ (14). 

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε όλα όσα θα χρειαστείτε πρόχειρα έτσι ώστε να αποφύγετε κα-
θυστερήσεις και εκνευρισμό πηγαινοερχόμενη από το ένα δωμάτιο στο άλλο ______ (15). Θα 
χρειαστείτε ένα κουτί ή καλάθι για τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στο δωμάτιο, μία σα-
κούλα για τα σκουπίδια, την ηλεκτρική σας σκούπα ή μία παρκετέζα και την καλή σας διά-
θεση. 

Βάλτε όλα τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στο υπνοδωμάτιο μέσα σε ένα κουτί ή καλάθι. 
Μην προσπαθήσετε να βάλετε κάθε αντικείμενο στη θέση του εκείνη τη στιγμή γιατί ______ 
(16). 

Ό,τι είναι για πλύσιμο, ______ (17). Μην ασχοληθείτε τώρα με το να ανοίξετε τις κάλτσες ή 
να γυρίσετε τα ρούχα από την καλή. Αυτό θα μπορέσετε να το κάνετε όταν θα ετοιμάζετε τα 
ρούχα για πλύσιμο. Αν έχετε σκοπό ______ (18), ρίξτε και τα άπλυτα σεντόνια στο πάτωμα 
μαζί με τα άλλα ρούχα.  

Τα ρούχα που πρέπει να μπουν στη θέση τους θα τα διπλώσετε στα γρήγορα και θα τα αφήσε-
τε πάνω στο κομοδίνο ή πάνω σε μία καρέκλα. Όσα θέλουν κρεμάστρα, ______ (19), 
ακουμπήστε τα προσεκτικά πάνω στο κρεβάτι ______ (20) μέχρι να καταφέρετε να τα βάλετε 
στην ντουλάπα. Θα τα βάλετε στη θέση τους το απόγευμα. 

Ό,τι είναι για πέταμα πετάξτε το στη σακούλα των σκουπιδιών. Χαρτομάντιλα, το περιοδικό 
που διαβάσατε χθες το βράδυ, το σακουλάκι από τα πατατάκια που έτρωγε χθες το βράδυ ο 
καλός σας, οτιδήποτε δεν χρειάζεστε πια, πετάξτε το στη σακούλα.  

Παρόλο που πολλοί από εμάς δεν θεωρούμε απαραίτητο το στρώσιμο του κρεβατιού, όλοι 
συμφωνούμε ότι ένα υπνοδωμάτιο ______ (21) δείχνει πολύ πιο όμορφο, πιο καθαρό και πιο 
τακτοποιημένο. Στα γρήγορα ______ (22), τινάξτε τα σεντόνια και με γρήγορες κινήσεις 
στρώστε την κουβέρτα.  

Σας έχουν μείνει περίπου 4 λεπτά. Προλαβαίνετε να κάνετε ______ (23) του δωματίου με την 
ηλεκτρική σκούπα ή με μία παρκετέζα. Μην μετακινείτε έπιπλα αυτή τη στιγμή, σκουπίστε 
μόνο τις ελεύθερες επιφάνειες και αν δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, προσπαθήστε να 
σκουπίσετε κάτω από το κρεβάτι ______ (24).   

Μαζέψτε τον εξοπλισμό σας. Βάλτε στην αποθήκη τα υλικά σας και το κουτί με τα αντικείμε-
να που πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια άλλη στιγμή. Πάρτε μία ανάσα και ______ (25). 

Μην παρασυρθείτε με τις δουλειές. Είπαμε, ______ (26)! Άλλωστε, πρέπει να φύγετε για τη 
δουλειά. Καλή σας μέρα! 
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Α) αν δεν προλαβαίνετε να τα κρεμάσετε 

Β) να φύγετε για τη δουλειά 

Γ) χτυπήστε τα μαξιλάρια 

Δ) δεκαπέντε λεπτά φτάνουν 

Ε) όπου συγκεντρώνεται όλη η σκόνη 

Ζ) βάλτε το σε ένα σωρό στο πάτωμα και μετά στο καλάθι με τα άπλυτα 

Η) ένα γρήγορο σκούπισμα 

Θ) ντυθείτε για τη δουλειά 

Ι) και θα σας περισσέψουν και άλλα 15 λεπτά 

Κ) γιατί κάτι σας λείπει 

Λ) με στρωμένο κρεβάτι 

Μ) να αλλάξετε σεντόνια 

Ν) ώστε να μην τσαλακωθούν 

Ξ) σίγουρα δεν θα καταφέρετε να φτάσετε έγκαιρα στη δουλειά 

Ο) ο σύζυγος έχει ήδη φύγει 
 
 

0. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
Ο               
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3ο θέμα  
 

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο. Ακολουθούν μερικές φράσεις που αναφέρονται στο 
κείμενο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σημειώσετε ένα Χ στην αντίστοιχη στήλη δίπλα σε 
κάθε φράση ανάλογα με το αν είναι σωστή ή λάθος, όπως βλέπετε στην  πρώτη περίπτωση (με 
0) που είναι απλώς παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω 
στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 
 
 

Το Hungaroring κατασκευάστηκε το 1985 σε χρόνο ρεκόρ, μόλις λίγα χιλιόμετρα βορειοανα-

τολικά από τη Βουδαπέστη, μετά από απαίτηση του αφεντικού της Φόρμουλα 1, Bernie 

Ecclestone, πού ήθελε μία ανατολική χώρα να φιλοξενεί έναν από τους αγώνες του πρωτα-

θλήματος. Η πίστα βρίσκεται ανάμεσα σε 110 εκτάρια τεράστιας φυσικής κοιλάδας, περιτρι-

γυρισμένη από 50 εκτάρια πράσινων λόφων. Με το φυσικό αυτό πλεονέκτημα της τοποθε-

σίας – σαν ένα φυσικό αμφιθέατρο – περίπου το 70% της πίστας είναι ορατό από οποιοδή-

ποτε σημείο. Για αυτό τον λόγο το Hungaroring έχει το παρατσούκλι «το ρηχό πιάτο», γιατί 

οι θεατές βλέπουν τον αγώνα καθισμένοι στα πλαϊνά ενός φανταστικού πιάτου. Το ουγγαρέ-

ζικο γκραν-πρι συγκεντρώνει πάντα πολύ κόσμο γιατί οι ημερομηνίες πού διεξάγεται είναι 

στην περίοδο των διακοπών. Εκτός από ντόπιους θαυμαστές της Φόρμουλα 1, κατεβαίνουν 

πλήθη από Γερμανία και Αυστρία και τα τελευταία χρόνια και πολλοί Φιλανδοί. Αλλά δεν 

είναι μόνο το εξαιρετικό σιρκουί και το ωραίο τοπίο οι λόγοι για τους οποίους μαζεύεται τό-

σος κόσμος. Η κοντινή απόσταση της πίστας στην ουγγρική πρωτεύουσα, με τα πολυτελή ξε-

νοδοχεία, τα ωραία εστιατόρια δίπλα στο ποτάμι, τα καζίνο και την έντονη νυχτερινή διασκέ-

δαση είναι ορισμένοι από τους σημαντικότερους λόγους που το ουγγαρέζικο γκραν-πρι είναι 

από τα αγαπημένα των ομάδων της Φόρμουλα 1, αν και η δύσκολη πίστα δεν τους αφήνει 

πολλά περιθώρια για διασκέδαση. 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / 12 2008. május 23. 
0802 

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

 
 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
0. Έφτιαξαν την πίστα στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Χ  
27. Η χρονιά εκείνη ήταν γεμάτη διάφορα ρεκόρ.   
28. Το Hungaroring απέχει όχι λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.   
29. Η Ουγγαρία ήταν το πρώτο κράτος του ανατολικού μπλοκ όπου έγι-

νε τέτοια διοργάνωση. 
  

30. Η πίστα είναι γεμάτη με φυσικούς πράσινους λόφους.   
31. Οι θεατές κάθονται σε χαμηλά σημεία.   
32. Οι φίλοι των αγώνων αυτών αγαπούν τη νυκτερινή ζωή.   
33. Πρόκειται για πίστα που βάζει σε δοκιμασία τις ικανότητες των 

αγωνιζομένων. 
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3. feladat 7   

ÖSSZESEN 33   
    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
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 0802 
  II. Nyelvhelyesség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2008. május 23.  8:00 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

2
3

. 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2008. május 23. 
0802 

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

Fontos tudnivalók 
 
 
 

Ebben a részben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

 
 

Jó munkát! 
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1ο θέμα  
 

Παρακάτω θα βρείτε τρία ανέκδοτα, από τα οποία λείπουν κάποιες αντωνυμίες, τον κατάλογο 
των οποίων μπορείτε να δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις αντωνυμίες ταιριάζει 
στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (1, 2...) και σημειώστε την αντωνυμία 
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. 
 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: αυτό, εγώ, καμιά, κάποτε, κάτι,  ποια, της, τι, τότε, του 
 

Μάθημα Γεωγραφίας 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ανδρέα, ______ (0) είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ: Είναι η Βούδα. 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Πες τη! 

Η γλωσσομάθεια 
Δυο γάτες υποφέρουν από πείνα. Κάθονται ώρες ολόκληρες έξω από τη φωλιά των ποντικών 
που δεν τολμούσαν να ξεμυτίσουν.  

______ (1) η μία σκέφτηκε σοφά. Πήγε έξω από τη φωλιά των ποντικών και αντί να νιαου-
ρίζει, άρχισε να γαβγίζει: Γαβ! Γαβ! Γαβ! 

______ (2) ένας ποντικός βγήκε από τη φωλιά του και η γάτα τον άρπαξε.  

— Μα καλά, ______ (3) λέει ο ποντικός, ______ (4) άκουσα σκύλο! 

— Αγαπητέ μου, ______ (5) είπε με στόμφο η γάτα, όταν στη σημερινή εποχή δεν ξέρεις και 
______ (6) ξένη γλώσσα, δεν μπορείς να ζήσεις! 
 

Ό,τι δίνεις παίρνεις 
Ο ενοικιαστής ενός διαμερίσματος πηγαίνει αγανακτισμένος στον ιδιοκτήτη του και του λέει: 

— ______ (7) δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Στο δωμάτιο τρέχει νερό εδώ και τρεις μήνες. 
______ (8) πρέπει να γίνει τέλος πάντων.  

— ΄Ετσι, έ; Με τριακόσιες δραχμές που πληρώνεις τον μήνα ______ (9) θέλεις να τρέχει; 
Σαμπάνια;   

 
0. 1. 2. 3. 4. 

ποια     
 

5. 6. 7. 8. 9. 
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2ο θέμα 
 
Παρακάτω θα βρείτε το μήνυμα που άφησε η Μαρία στον άντρα της. Από το κείμενο λείπουν οι 
τύποι της προστακτικής κάποιων ρημάτων που βλέπετε (σε παρένθεση και αριθμημένα) στην 
οριστική του ενεστώτα. Βάλτε τα ρήματα αυτά στην προστακτική του αορίστου και σημειώστε τα 
όχι στα κενά του κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς των πινά-
κων που ακολουθούν. 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. 
 
 

 

 

 

Έλα, η Μαρία είμαι. Σου αφήνω αυτό το μήνυμα γιατί το κινητό σου ήταν σβηστό. Θα αρ-

γήσω απόψε γιατί έχω και ραντεβού στο κομμωτήριο. Φτάνοντας στο σπίτι ______ (0: 

ανοίγεις) το γραμματοκιβώτιο και ______ (10: ρίχνεις) μια ματιά να δεις αν έχω γράμμα από 

την Αθήνα. ______ (11: Στέλνεις) μου ένα μήνυμα με το κινητό αν ήρθε το γράμμα. Μόλις 

μπεις μέσα στο διαμέρισμα, ______ (12: ανεβάζεις) τον θερμοστάτη στο «μέτριο»: τον είχα 

κατεβάσει στο μηδέν. ______ (13: Βλέπεις) αν έβγαλα το σίδερο από την πρίζα, μάζεψε την 

μπουγάδα που είχα απλώσει από χθες και ______ (14: βάζεις) τα σεντόνια και ό,τι άλλο είναι 

για πλύσιμο στο πλυντήριο. Στο καλάθι με τα άπλυτα θα αφήσεις μόνο τα έγχρωμα. Στην 

κουζίνα ______ (15: βγάζεις) το κοτόπουλο από την κατάψυξη για να ξεπαγώσει, δεν 

χρειάζεται όμως να το βάλεις στον φούρνο μικροκυμάτων. Μετά να βγάλεις τον σκύλο βόλτα 

και όπως θα βγαίνεις, ______ (16: κατεβάζεις) και τα σκουπίδια. Βγαίνοντας έξω ______ 

(17: πετιέσαι) στο μαγαζί και ______ (18: παίρνεις) ψωμί, γάλα, στραγγιστό γιαούρτι, χυμό 

ποστοκάλι, λίγη φέτα, λίγο παριζάκι, λουκάνικα Φραγκφούρτης, μουστάρδα και μαγιονέζα. 
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0. 10. 11. 12. 

άνοιξε    
 
 

13. 14. 15. 

   
 
 

16. 17. 18. 
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3ο θέμα  
 

Βάλτε στο σωστό τύπο το επίθετο «φαρδύς» και σε δύο περιπτώσεις το επίθετο «μακρύς» (που 
βρίσκεται σε παράνθεση μετά το κενό)  και σημειώστε το 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 
 
Ο Νίκος και η Νίκη είναι σε ένα μαγαζί που πουλά ρούχα. Αγοράζουν ένα σακάκι για το 
Νίκο. 

- Δες αυτό το σακάκι, Νίκη. Σου αρέσει;  
- Ναι, ωραίο είναι, αλλά πολύ  __(0)__ . 
- Επίσης ο γιακάς του είναι πολύ  __(19)__ .  
- Εκείνο εκεί το καφέ;  
- Δεν είναι άσχημο. Μόνο που η πλάτη του είναι πολύ __(20)__ . 
- Ναι, αλλά επειδή οι δικοί μου ώμοι είναι __(21)__ και το σακάκι μου θα έχει  

__(22)__  ώμους. 
- Δε μ’ αρέσει. 
- Τι λες γι’ αυτό με τις μεγάλες τσέπες; 
- Δε βλέπεις τα μανίκια του τι  __(23)__ και __(24)__ (μακρύς) είναι;  __(25)__ είναι 

και οι τσέπες. Δε σου πάει καθόλου. 
- Ποιο σακάκι νομίζεις ότι είναι καλό; Κανένα δε σου αρέσει. Το ένα είναι __(26)__, 

του άλλου οι ώμοι είναι __(27)__ , το άλλο έχει  __(28)__ γιακά,  __(29)__ (μακρύς) 
μανίκια και  __(30)__ τσέπες... Πάμε σπίτι, δεν αγοράζω σακάκι. 

 
 
 
 

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

φαρδύ       

 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 9   
2. feladat 9  II. Nyelvhelyesség 
3. feladat 12   

FELADATPONT ÖSSZESEN 30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
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 0802 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2008. május 23.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 

Καλωσορίσατε στην ενότητα της κατανόησης προφορικού λόγου των απολυτηρίων εξετάσεων. 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρία θέματα και διαρκεί 30 λεπτά. 

Οι οδηγίες και τα κείμενα είναι ηχογραφημένα. Οι οδηγίες, μαζί με τις ασκήσεις που θα λύσετε, 
είναι τυπωμένες επίσης στο εξεταστικό τετράδιο.  

Κάθε θέμα αρχίζει 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. 
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1ο θέμα   

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντιστοιχίσετε, δηλαδή να ταιριάξετε, το πρώτο μέρος κάθε 
φράσης (σημειωμένο με αραβικούς αριθμούς: 1, 2, 3...) με το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη συ-
νέχεια της ίδιας φράσης (σημειωμένη 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. 
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε το θέμα. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 

Πρώτο μέρος της φράσης Συνέχεια της φράσης 
0. Το μήνυμα περιέχει οδηγίες Α) έχει ανακαινιστεί σε παραδοσιακό ρυθ-

μό. 

1. Αποφεύγοντας τα κεντρικά μέρη Β) μπορείς να εξοικονομήσεις πάνω από 
ένα τέταρτο. 

2. Στη δεύτερη διασταύρωση Γ)  θα διασχίσετε τις ράγες του σιδηρο-
δρόμου. 

3. Μετά την υπεραγορά Δ) τελειώνει η άσφαλτος. 

4. Στο ύψος του πρατήριου καυσίμων Ε) όπου αρχίζει ένα ανοιχτό μέρος ανά-
μεσα στα δέντρα. 

5. Εκεί όπου είναι το γεφυράκι, Ζ) μετά την πρώτη στροφή. 

6. Θα συναντήσετε τα ερείπια Η) ακολουθεί μια γέφυρα. 

7.  Ο δασικός δρόμος τελειώνει εκεί Θ) περνάει η κοίτη ενός ρέματος. 

8. Το εξοχικό του Κώστα Ι) για τη μετάβαση στο εξοχικό του φίλου. 

  

  

  

 

 

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

        8  
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2008. május 23. 
0802 

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

2ο θέμα 

Θα ακούσετε ένα παραμύθι. 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. 

Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε το θέμα. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 

 

 
 

  ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

0. Στη συγκέντρωση έλαβαν μέρος όλα τα πουλιά. Χ  

9. Τα πουλιά ήθελαν να μορφώσουν τα παιδιά τους.   

10. Ο δάσκαλος άφησε τα παιδιά που δεν ήξεραν το μάθημά τους να 
φύγουν μυστικά. 

  

11. Η κουκουβάγια μάταια περίμενε να έρθει το παιδί της το μεσημέ-
ρι. 

  

12. Η πέρδικα ζήτησε μια χάρη από την κουκουβάγια.   

13. Ο δάσκαλος επέτρεψε στην κουκουβάγια να ταγίσει το παιδί της.   

14. Η κουκουβάγια είπε ψέματα πως δεν μπόρεσε να βρει το παιδί 
της πέρδικας. 

  

15. Αντίθετα από την κουκουβάγια, η πέρδικα ήταν αντικειμενική 
και αμερόληπτη. 
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3ο θέμα 

Θα ακούσετε ανθρώπους να μιλάνε για τη δουλειά που κάνουν. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι 
να σημειώσετε δίπλα σε κάθε όνομα το αντίστοιχο επάγγελμα, όπως βλέπετε στην πρώτη περί-
πτωση (με 0) που είναι απλώς παράδειγμα, επιλέγοντας το επάγγελμα από τον αλφαβητικό κα-
τάλογο που ακολουθεί. 

Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε το θέμα. Μετά θα ακουστεί το κείμενο 
για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: δημοσιογράφος, ηλεκτρονικός, μανάβης, ναυαγοσώστης, οικοδόμος, πλοίαρ-
χος σε ιπτάμενο δελφίνι, σκουπιδιάρης, ταμίας, ταχυδρόμος, τροχονόμος, φαρμακοποιός 
 
 

0. ΜΑΝΘΟΣ 

Ηλεκτρονικός
16. ΠΑΥΛΟΣ 

......................................................

17. ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

......................................................

18. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

......................................................

19. ΘΩΜΑΣ 

......................................................

20. ΠΕΤΡΟΣ 

......................................................

21. ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

......................................................

22. ΓΙΩΡΓΟΣ 

......................................................

23. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

......................................................

24. ΝΙΚΟΣ 

......................................................

25. ΣΠΥΡΟΣ 

......................................................

 

16. 17.  18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
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. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Név: ...........................................................  osztály:...... 
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2008. május 23.  8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
 
Nyomtatott szótár használható! 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
1ο θέμα 
 
Βρήκατε ένα ελληνικό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Γράψτε ένα email (50–80 λέξεις), ζητώντας 
πληροφορίες για τη δυνατότητα αποστολής βιβλίων στην Ουγγαρία και τις δαπάνες αποστολής. 
Ρωτήστε αν μπορείτε να κάνετε παραγγελία δίσκων (CD) ελληνικής μουσικής. 
 

Για να παραγγείλετε βιβλία από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας, 
χρειάζεται πρώτα να γίνετε μέλη. Η εγγραφή είναι δωρεάν, ενώ κερ-
δίζετε έκπτωση 10% σε όλες τις εκδόσεις μας. Αν δεν έχετε γίνει μέλη 
του ηλεκτρονικού μας βιβλιοπωλείου, μπορείτε να γίνετε πατώντας 
εδώ. Κατά την εγγραφή σας, και για να μπορέσουμε να σας αποστεί-
λουμε την παραγγελία σας, χρειαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας μαζί 
σας. 
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2ο θέμα 

Γράψτε ένα κείμενο (100–120 λέξεις) για ένα από τα παρακάτω θέματα: 

 

Θέμα 2/Α 

Ο αδελφός (Η αδελφή) μου 

Έχετε αλληλογραφία με τον Έλληνο φίλο (Ελληνίδα φίλη) σας, στον οποίο (στην οποία) 
παρουσιάζετε με τη σειρά τα μέλη της οικογενείας σας. Τώρα ήρθε η σειρά του αδελφού (της 
αδελφής) σας. Περιγράψτε τον (την) εξωτερικά, μιλήστε για τον χαρακτήρα του (της) και τις 
κοινές εμπειρίες και αναμνήσεις σας από τα παιδικά σας χρόνια. Εάν δεν έχετε αδελφό 
(αδελφή), παρουσιάστε κάποιον ξάδελφό (κάποια ξαδέλφη) σας ή άλλο συγγενή. 

 

Θέμα 2/Β 

Τα αγαπημένα μου φαγητά 
 
Το σχολείο σας έχει αδελφοποιηθεί με ένα ελληνικό σχολείο της Πάτρας. Δημιουργήσατε ένα 
ελληνο-ουγγρικό φόρουμ αλληλογραφίας και ανταλλάσσετε φιλικά μηνύματα, παρουσιάζοντας 
τη ζωή, το σχολείο και τη χώρα σας. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσετε την ουγγρική κουζίνα και 
τα αγαπημένα σας φαγητά. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2008. május 23. 
0802 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2008. május 23. 
0802 

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

 
 
 
 
 

Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

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

 Összesen 11  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  

2. 

Íráskép 1  
 Összesen 22  
IV. Íráskészség pontszáma 33  
    
    
     
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


