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Fontos tudnivalók 

 
 
Ebben az összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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1ο θέμα 
 
Θα διαβάσετε παρακάτω κάποιες μικρές αγγελίες από μία εφημερίδα.  
 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ταιριάξετε τους αριθμούς των αγγελιών (1,2,...) με τους 
τίτλους (Α., B.,…) που θα βρείτε πιο κάτω. Η πρώτη περίπτωση με 0 είναι παράδειγμα. 
Προσοχή, μη γράφετε στο πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή.     
 
 
0. Αβάδιστα νόμιμα γραφεία. Επιλέγουμε αυστηρά, υπεύθυνα και με ιατρικές εξετάσεις 
άτομα για φροντίδα βρεφών και παιδιών. Επειδή η σωστή και με αγάπη φύλαξη των 
παιδιών μας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. 
 
1. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και ξενοιάζετε. Ενοικιάζονται αυτοκίνητα, ταξί, πλήρης εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων σας με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.  
 
2. Αγαπάτε την επιτυχία; Αγγλικών, Ισπανικών, Ιταλικών, Γερμανικών, Γαλλικών καθηγητές, 
28 - 40 ετών, ζητεί σοβαρός εκπαιδευτικός όμιλος. Απογευματινά, βραδινά τμήματα. 
Απαραίτητα προσόντα: πενταετής τουλάχιστον εμπειρία διδασκαλίας τμημάτων ενηλίκων. 
Εξαιρετικό περιβάλλον, μεγάλα πακέτα ωρών, σημαντικές προοπτικές.  
 
3. ΑΘΗΝΑ (Μουσείο), Α.Ε. ζητεί 2 προπονήτριες, γυμνάστριες ή αθλήτριες, για μόνιμη 
εργασία στα τμήματα ρεσεψιόν και σωματικής αγωγής. Αποδοχές 1.210 ευρώ μικτά, ΙΚΑ, 
παραγωγικότητα, ωράριο πενθήμερο συνεχές, 08.30 - 15.30. (Ετήσιες άδειες, 15 μέρες 
Χριστούγεννα, 10 μέρες Πάσχα, Αύγουστος).  
 
4. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χερσόνησος, πωλείται διαμέρισμα 40 τ.μ. 1ου ορόφου, κατασκευής 1982, 
θέα θάλασσα, κυρίως μπάνιο, σε πολύ καλή κατάσταση, 40.000 ευρώ, πολύ καλή τιμή. 
Τηλεφωνήστε στο 210 7766558 
 
5. ΑΓΙΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ (2), 1 αρσενικό, 1 θηλυκό, 100% άριστα γενεαλογικώς κουτάβια, 
γιγαντόσωμα Πυρηναίων ολόλευκα, Καυκάσου, εκθεσιακής μορφολογίας, ταυτοποίηση, 
διαβατήριο. Τηλ. 2109988772 
 
6. ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΗ Titan 2.000, χωρητικότητας 6 - 8 ατόμων, με 2 ποδήλατα - κούρσες, 
αγωνιστικά και 2 ποδήλατα Mountain, πωλούνται μαζί 750 ευρώ  
 
7. ΚΟΥΖΙΝΑ Beko, με κεραμική εστία, τιμή 130 ευρώ, πλυντήριο ρούχων Brand, 5 κιλών, 
τιμή 180 ευρώ, ψυγείο Beko, 1,45 μ., τιμή 120 ευρώ  
 
8. Καθρέπτες μεγάλοι για επένδυση τοίχων, μεγάλο κρύσταλλο τζάμι μπορείτε να  πάρετε 
δωρεάν, περιοχή Ιλίσια  
 
9. ΚΑΘΙΣΜΑ αυτοκινήτου Chicco για παιδιά 0 έως 13 κιλά, άριστη κατάσταση, τελευταίο 
μοντέλο, τιμή 50 ευρώ. 
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10. Αλλοδαπές-Ελληνίδες, 19-27 ετών, από 1, 68 για φωτογραφίσεις ρούχων, άμεση 
συνεργασία, μισθός καλός. 
11. Αρμονίστας ζητείται για τενόρο και σοπράνο, σε ιταλικές , ελληνικές και ξένες οπερέτες, 
παλιά και καινούργια τραγούδια. 699/7344034 
 
 
Οι Τίτλοι 
 
Α) Βρεφικά-παιδικά 
Β) Χαρίζονται 
Γ) Ηλεκτρικές συσκευές 
Δ) Είδη κάμπινγκ 
Ε) Ζώα 
Ζ) Πωλήσεις ακίνητων 
Η) Αθλητική εκπαίδευση 
Θ) Μπέμπυ-σίτερ 
Ι)  Ενοικιάσεις αυτοκίνητων 
Κ) Ζητούνται φωτομοντέλα   
Λ) Εκπαίδευση, ξένες γλώσσες 
Μ) Μουσικοί/ τραγουδιστές 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Max. Elért
           11  
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2ο θέμα 
 
 
Παρακάτω θα διαβάσετε μία συνταγή.  
Σημειώστε 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. 
 
Προσοχή, μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, γιατί  αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή.   
 
Υλικά 
μισό κιλό φράουλες 
150 γραμμάρια κουβερτούρα       
2 αβγά 
2 κουταλιές της σούπας (κ. σ.) κονιάκ 
1,5 φλιτζάνι γάλα ημίπαχο 
1 φλιτζάνι αλεύρι 
2 κ. σ. μαργαρίνη 
1 φλιτζάνι σάλτσα φράουλας 
0,25 φλ. βούτυρο 
μια βανίλια 
 
Εκτέλεση: Χτυπάμε τα αβγά με το γάλα σε ένα μπολάκι και στη συνέχεια προσθέτουμε 
σταδιακά το κονιάκ, τη βανίλια, το αλεύρι και τη μαργαρίνη. Κατόπιν χτυπάμε όλα μαζί τα 
υλικά και φτιάχνουμε τη ζύμη. Κόβουμε τη ζύμη σε λεπτά κομμάτια–κρέπες και τις ψήνουμε. 
Μόλις κρυώσουν, τις βάζουμε στο ψυγείο. Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε τα 250 γρ. 
φράουλες, χωρίς τα κοτσάνια, μαζί με ένα φλιτζάνι νερό, δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη 
και μια κουταλιά σούπας (κ.σ.) κορν φλάουερ.  
 
Ύστερα από 5 λεπτά κατεβάζουμε το κατσαρολάκι από το μάτι κι όταν η σάλτσα κρυώσει, 
προσθέτουμε 1 κ.σ. κονιάκ. Βάζουμε την κουβερτούρα και το βούτυρο σε μπεν μαρί. Τα 
ανακατεύουμε  μέχρι να λιώσουν. Τις υπόλοιπες φράουλες τις καθαρίζουμε και τις κόβουμε 
σε φέτες. Βγάζουμε από το ψυγείο τις κρέπες και τις γεμίζουμε με σοκολάτα και φετάκια 
φράουλας. Ρίχνουμε λίγη λίγη τη σάλτσα και τις διπλώνουμε. 
 
Σχόλια: Πόσο μπορεί ένα γλυκό να είναι υγιεινό και να μη φορτώνει τον οργανισμό με 
επιπλέον θερμίδες; Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος παρασκευής των γλυκών είναι τέτοιος που 
επιβαρύνει τον οργανισμό μας. Όμως ακόμα και από τα γλυκά μπορεί κανείς να πάρει 
χρήσιμα θρεπτικά συστατικά. Στην παραπάνω συνταγή η βιταμίνη C της φράουλας παίζει 
σημαντικό ρόλο, αφού συμβάλλει και στην καλή υγεία του δέρματος. 
 
Προσαρμογή διαιτολόγιου: Οι κρέπες είναι αγαπημένο γλυκό πολλών ανθρώπων. Αποτελούν 
επιδόρπιο, αρκεί το υπόλοιπο γεύμα να περιλαμβάνει ψάρι ή λαχανικά. Η γεύση του γλυκού 
δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα διαιτολόγιο, αρκεί να είναι σωστά προσαρμοσμένο σε 
αυτό. Το βούτυρο όμως της συνταγής θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο. 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 12 2009. május 21. 
0811 

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

 
 
 Σωστό Λάθος 
0. Το κείμενο αυτό μιλάει για ένα γεύμα σε νηπιαγωγείο.  Χ 
12.Η συνταγή γράφει για ένα φαγητό που το αγαπάμε οι περισσότεροι.    

13 Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί από την αρχή.   

14. Μέχρι να γίνει το γέμισμα, βάζουμε τις κρέπες στο ψυγείο.   

15. Χρησιμοποιούμε διάφορα φρούτα για αυτή τη συνταγή.    

16. Τις φράουλες δεν τις βάζουμε ολόκληρες στις κρέπες.    

17. Για τη συνταγή μας χρησιμοποιούμε και λίγη σούπα.    

18. Το φαγητό αυτό περιέχει βιταμίνες Α, Β και C.     

19. Η βιταμίνη C κάνει καλό στο δέρμα.    

20. Γεμίζουμε τις κρέπες με σοκολάτα και φράουλες.    

21. Η σάλτσα της συνταγής περιέχει και ζάχαρη.   

22.Θέλουμε μία μεγάλη κατσαρόλα για να βράσουμε τη σάλτσα.      

23. Όλοι μπορούμε να τρώμε γλυκά  αλλά προσεκτικά.   

24. Ο διαιτολόγος μάς συμβουλεύει να μην βάζουμε πολύ βούτυρο.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért

             13  
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3ο θέμα 
 
 
Βρήκες ένα συμπαθητικό φροντιστήριο για τον φίλο σου που θέλει να μάθει κάποια ξένη 
γλώσσα. Βρες τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση παρακάτω και σημείωσε τον αριθμό (25, 
26...) της απάντησης όχι στο φυλλάδιο, αλλά στα κενά του πίνακα που ακολουθεί τις απαντήσεις 
κάτω από το γράμμα της ερώτησης (Α, Β, ...). Η πρώτη περίπτωση είναι με 0 είναι παράδειγμα.  
Μη γράφεις στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, επειδή αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή.   
 
 
 

 
 «Κορυφή» Κέντρο Ξένων Γλωσσών 

 
  0. Πλατεία Πρώτου Μαθητή 289, στο σταθμό του μετρό 
25. Ουγγρικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Ιταλικά  
26.      Γενικά: εκμάθηση, βελτίωση και συνομιλία 

Εξειδικευμένα: Εκμάθηση, συνομιλία, ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων για τουρισμό. 
Διπλωματικά: Προετοιμασία αναγνωρισμένων κρατικών και διεθνών διπλωμάτων 
Μεταφραστικά: Αγγλικής, Γαλλικής και Ουγγρικής γλώσσας 
Ελληνικά: Τμήματα Νέας Ελληνικής γλώσσας για ξένους 

27.  Όχι περισσότερα από 6-8 άτομα σε κάθε τμήμα  
28.  Συνεχείς ενάρξεις τμημάτων, κάθε Παρασκευή 
29.   Χαμηλό κόστος διδάκτρων και δωρεάν μαθήματα για τον καλύτερο μαθητή κάθε τάξης  
30.  Πολλές  άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ή μετρητά 
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Ερωτήσεις 
 
Α.) Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 
Β.) ΤΜΗΜΑΤΑ/ ΤΑΞΕΙΣ:  
 
Γ.) ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:   
 
Δ.) Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 
Ε.) ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
 
Ζ.) Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 
 
Η.) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
Α       

 

 

 

 

25.    26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
      6  
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maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 11   
2. feladat 13   
3. feladat 6   

Feladatpont összesen 30   
VIZSGAPONT 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!   
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Fontos tudnivalók  

 
 

Ebben az összetevőben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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1ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια ρήματα. Βρες ποιο από τα δύο ρήματα (Α, Β) 
ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3...) και σημείωσε 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 είναι παράδειγμα με 0. Μη γράφεις στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω 
στη σελίδα, επειδή αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.   
 

Αυτό το κείμενο είναι αφιερωμένο σε όσους ________ (0.) πριν το 1980. H αλήθεια είναι ότι 
δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Ήμαστε μια γενιά σε αναμονή: περάσαμε την 
παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό 
πριν_________ (1.), δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε και τις Κυριακές 
έπρεπε να μείνουμε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουμε. Ακόμα και οι πόνοι 
περνούσαν με την αναμονή. _________ (2.) πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε 
ακόμα ζωντανοί. Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. 
Κάναμε ταξίδια 10 και 12 ωρών, πέντε άτομα σε ένα Φιατάκι και δεν υποφέραμε από το 
«σύνδρομο της τουριστικής θέσης».  

 

Οι κούνιες _____ (3.) φτιαγμένες από μέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες. Ακόμα και τα 
παιχνίδια μας ήταν βίαια. Περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να 
κάνουμε κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια κατηφόρα και μόνο τότε ανακαλύπταμε ότι 
είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένα. _______ (4.) γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν 
ήμασταν παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εμάς να ήταν χοντρός και αυτό ήταν όλο. 
__________ (5.) μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό και κανένας μας δεν 
__________ (6.) τίποτα.  

 

Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας από 
ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. ________ (7.) σαύρες και πουλιά με αεροβόλα 
στην εξοχή, παρά το ότι ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν ενήλικοι για να μας επιβλέπουν. 
Θεέ μου! __________ (8.) το! Χωρίς να ζητήσουμε άδεια από τους γονείς μας, ολομόναχοι 
εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσμο! Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα __________ (9.);  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2009. május 21. 
0811 

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

 
 
0. Α) γεννήθηκαν 1. Α) κολυμπούν 2. Α) Κοιτάζουμε 
    Β) γεννιούνται     Β) κολύμπι     Β) Κοίτα 
    Γ) γεννάνε     Γ) κολυμπήσουμε     Γ) Κοιτάξαμε 
    Δ) γέννηση     Δ) κολυμπήσαμε     Δ) Κοιτάζοντας 
 
3. Α) είχαν 4. Α) Φάγαμε 5. Α) Μοιράζουμε 6. Α) έπαθε 
    Β) ήταν     Β) Τρώγαμε     Β) Μοιράσαμε     Β) έπλασε 
    Γ) είναι     Γ) Τρώμε     Γ) Μοιραζόμασταν     Γ) έχασε 
    Δ) έχουν     Δ) Θα φάμε     Δ) Μοιραστήκαμε     Δ) έδωσε 
 
7. Α) Κυνηγούν 8. Α) Φαντάζομαι 9. Α) καταλάβαμε 
    Β) Κυνήγι     Β) Φαντάστηκε     Β) καταφέραμε 
    Γ) Κυνηγούσαμε     Γ) Φαντάζεσαι     Γ) καταθέσαμε 
    Δ) Κυνηγήσαμε     Δ) Φανταστείτε     Δ) καταργήσαμε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Α          

 
 
 
 
 
 
 

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

         9  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2ο θέμα 
 
Από το παρακάτω μικρό κειμενάκι λείπουν κάποια ουσιαστικά. Βρείτε ποιο από τα τρία (α, β, γ) 
ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (7,8, ..) και σημειώστε 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, επειδή αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή.    
 
 
Στην αρχαιότητα δεν αναφέρονται ταβέρνες και ________ (0). Στα χρόνια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στις ______ (10) άρχισαν να δημιουργούνται στέκια. Στην Αλεξάνδρεια 
υπήρχαν ειδικά μαγειρεία που προσέφεραν στους _______ (11.) κυρίως βραστά______ (12.). 
Το εστιατόριο, παλιότερα, ήταν ένα δωμάτιο κοντά στο βωμό όπου έτρωγαν όσοι ετοίμαζαν 
κάποια θυσία. Στα ______ (13.) και δείπνα τα τραπέζια ήταν γεμάτα με ψωμί, κρέατα και 
χορταρικά κι ακόμα με _____ (14.), πίτες, γλυκίσματα και φρούτα. Φυσικά όλα 
συνοδεύονταν με άφθονο κρασί. Από όσπρια οι ______ (15.) ήξεραν τα ρεβίθια, τα φασόλια 
και τα μπιζέλια. Το λάδι το χρησιμοποιούσαν ευρέως. Από τα απαραίτητα επίσης στο 
καθημερινό τραπέζι ήταν το γάλα, το τυρί, καθώς το σκόρδο και το κρεμμύδι. Από τα 
σημαντικότερα εδέσματα ήταν τα μικρά πουλιά και _________ (16.). Για τις κατώτερες 
κοινωνικές _______ (17.) οι σούπες ήταν το πιο συνηθισμένο φαγητό. Αντίθετα οι Αθηναίοι 
έτρεφαν μεγάλη αδυναμία στα θαλασσινά και στα όστρακα. Οι Αρχαίοι _______ (18.) 
έτρωγαν συχνότερα ψάρι από κρέας. 

 
 
0. α) εστιατόριες 10. α) πόλεις     11. α) θαμπώνεις    12. α) κρεατής      13. α) γεμάτα 
    β) εστιατόρια          β) πόλες       β) θαμώνες              β) κρέατοι        β) γεμάτες  
    γ) εστιατορίες         γ) πόλις       γ) θαμώνας       γ) κρέατα       γ) γεύμα 
    δ) εστίες       δ) πόλη        δ) θάμπωνε       δ) κρεάτες       δ) γεύματα 
 
14. α) ελιές 15. α) αρχαίες 16. α) σαλιγκάρα       17. α) ταξί       18. α) Έλληνοι 
      β) ελιάς       β) αρχαίους         β) σαλιγκάρια       β) τάξες             β) Ελληνίδα 
      γ) ελιά       γ) αρχαίοι               γ) σάλιγκαρια            γ) τάξεις       γ) Ελλινίδες 
      δ) έλεος       δ) αρχαίων              δ)σαλιγκάρι       δ) τάξη       δ) Έλληνες 
 
      
                             
 

0. 10.. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

β          

 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
3ο θέμα  
 
Από το παρακάτω κειμενάκι λείπουν κάποιες λέξεις, τις  οποίες θα βρεις ανακατεμένες στον 
πίνακα κάτω από το κείμενο. Βρες ποια λέξη ταιριάζει σε κάθε κενό και γράψε την  στον 
πίνακα κάτω από τον αριθμό  που ταιριάζει, όχι στο κείμενο αλλά στον πίνακα που ακολουθεί 
το κείμενο.  
 
Προσοχή, μη γράφεις στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή.  
 
 
Θα τελειώσω το σχολείο στα δεκαοχτώ, ελπίζω με καλό βαθμό. ________ (0.) μετά θα ψάξω 

να βρω μια σχολή για μανεκέν και παράλληλα ______ (19.) γίνω και στυλίστρια μόδας. Δεν 

ξέρω αν μέχρι τότε θα υπάρχει δημόσια σχολή. _______ (20.), μέχρι τώρα μόνο σε ιδιωτική 

σχολή μπορώ να πάω. ______ (21.) αποφοιτήσω, θα προσπαθήσω να κερδίσω μια υποτροφία 

για το εξωτερικό. ______ (22.) Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, ποιος ξέρει... Μετά θα κάνω διεθνή 

καριέρα. _______ (23.) τα περιοδικά θα έχουν φωτογραφίες μου και θα γίνω διάσημη!! 

_______(24.) είναι πολύ νωρίς να τα σκέφτομαι όλα αυτά; Ωχ, τι θα γίνει αύριο; Έχουμε 

διαγώνισμα στη Φυσική και ακόμα δεν έχω ανοίξει βιβλίο! _______ (25.) πάρω το Γιώργο να 

δω σε ποιο κεφάλαιο βρίσκεται... 

 
 
 
 

Μήπως Πάντως Αμέσως Ίσως Ας Όταν Όλα  θα 
 
 
 
 
 

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

 
       

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 9   
2. feladat 9   
3. feladat 7   

Feladatpont összesen 25   
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 0811 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
 

É
R
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T

T
S
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I 
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S
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A
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írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2009. május 21. 
0811 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
 
Καλωσορίσατε στην ενότητα της κατανόησης προφορικού λόγου των απολυτηρίων εξετάσεων. 
Η ενότητα αυτή αποτελείται από 2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2009. május 21. 
0811 

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

 
1ο  θέμα   
   
Θα ακούσετε τον αεροσυνοδό να σας λέει συμβουλές για το πώς μπορείτε να περάσετε τις 
διακοπές σας ωραία στην Κύπρο.  
Στον παρακάτω πίνακα πρέπει να σημειώσετε ένα Χ στην αντίστοιχη στήλη δίπλα σε κάθε 
φράση ανάλογα με το αν είναι σωστό ή λάθος, όπως βλέπετε στην πρώτη περίπτωση-
παράδειγμα με 0.  
Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το 
κείμενο για πρώτη φορά χωρίς διακοπή.    
 
 
 
 Σωστό Λάθος
0. Βρισκόμαστε σε ένα πούλμαν στον δρόμο για την Κύπρο.    Χ 
1. Ο μοναδικός τρόπος να ταξιδέψετε στην Κύπρο είναι με αεροπλάνο   

2. Ο προορισμός μας είναι η Λευκωσία.      

3. Φτάνουμε στην Κύπρο μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία   

4. Από το 2004 η Κύπρος μοιάζει περισσότερο με την Νότια Κρήτη.   

5. Στην Κύπρο πληρώνουμε με λίρα και όχι ευρώ.   

6. Ξεχωριστό το νησί επειδή έχει και βουνά και θάλασσα.    

7. Στην Πάφο μένουν 750.000 Ελληνοκύπριοι.      

8. Σαν μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα η Λευκωσία έχει πολύ ωραία αγορά 

και νυχτερινή ζωή.   

  

9. Η έξοδος της πόλης λέγεται «Πράσινη Γραμμή».     

10. Δεν είναι όλες οι κυπριακές ταβέρνες στην Παλιά Πόλη.   

11. Έχει πολλά εστιατόρια με φαγητά από διάφορων λαών.   

12. Η Λεμεσός είναι μια πόλη που βρίσκεται στη θάλασσα   

13. Η πόλη Λεμεσός είναι το πιο μεγάλο λιμάνι του νησιού.      

14. Έχουμε την ευκαιρία  να δοκιμάσουμε μία νόστιμη ψαρόσουπα στο 

κέντρο της Λευκωσίας.   

  

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Max. Elért 

              14.  

 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2ο θέμα  
Θα ακούσετε την  προσφορά ενός γραφείου που έχεις θέσεις για  au pair στο εξωτερικό.  
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: Α, Β,Γ,...). 
Μετά 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 τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 
 

Πρώτο μέρος της φράσης Συνέχεια της φράσης 
0. Το κείμενο αυτό μιλάει για Α. δωμάτιο μέσα στο σπίτι της οικογένειας.   
15. Το au-pairing είναι ο ιδανικός τρόπος να 
ζήσεις   

Β. μια διαφορετική κουλτούρα από κοντά. 

16. Έχεις πάντα το δικό σου ανεξάρτητο   Γ. από 30-40 τη βδομάδα συν 2-3 βράδια 
 baby sitting.  

17. Μπορούν να γίνουν au pair κορίτσια, 
σπάνια αγόρια, με 

Δ. όπως απλό μαγείρεμα, ηλ. σκούπα 

18. Σου παρέχονται χρήματα (χαρτζιλίκια) Ε. να μπει στην ζωή της οικογένειας.  
19. Η au pair θα πρέπει να προσπαθήσει Ζ. σε αντάλλαγμα της εργασίας σου. 
20. Η εταιρία ψάχνει την κατάλληλη  
      θέση για σένα,   

Η. δίνεται στην au pair από την εταιρία 

21. Οι ώρες απασχόλησης ποικίλουν      Θ. τη δουλειά και τα καθήκοντα μιας au pair. 
22. H au pair βοηθάει με ελαφριές δουλειές 
του σπιτιού, 

Ι. όταν η αίτηση φτάνει στο γραφείο μας. 

23 Η au pair πληρώνει για Κ. την πτήση από και προς τη χώρα της 
οικογένειας. 

24. Ένας κατάλογος με άλλες au pair της 
περιοχής 

Λ. Ευρωπαϊκή Εθνικότητα, ηλικίας 18-28 
χρονών. 

 25. Συγχαρητήρια, M. τώρα είστε έτοιμοι να περάσετε μια 
περίοδο πολιτιστικής ανταλλαγής! 

 
 
 

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

Θ            

 
 
 

15.  16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2009. május 21. 
0811 

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

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 14   
2. feladat 11   

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!   



 

Újgörög nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0811 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
  

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 
Nyomtatott szótár használható!
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2009. május 21. 
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Újgörög nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1ο θέμα  
 
Ο καθένας μας έχει τον τρόπο του να μειώσει το άγχος. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται 
με κηπουρική ή  διαβάζουν ενώ άλλοι ταξιδεύουν ή γυμνάζονται. Ποιος κατά τη γνώμη σας 
είναι ο καλύτερος τρόπος για την μείωση του άγχους; Γιατί νομίζετε ότι ένας στην ηλικία σας 
μπορεί να είναι στρεσαρισμένος; 
 
Γράψτε τη γνώμη σας (50-80λέξεις) για το θέμα παρακάτω: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2ο θέμα 
 
Γράψτε ένα κείμενο (100-120 λέξεις) για ένα από τα παρακάτω θέματα: 
 

 
Θέμα 2/Α 

Θεατρικό σεμινάριο στις Κυκλάδες 
 
Θέλεις να πας σε ένα καλοκαιρινό σεμινάριο θεάτρου σε ένα ελληνικό νησί. Γράψε ένα γράμμα 
ή ηλεκτρονικό μήνυμα στο «Σχολείο Θεάτρου Μερκούρη» στο οποίο: 

- πρώτα θα παρουσιάσεις με λίγα λόγια τον εαυτό σου, 
- θα εξηγήσεις γιατί ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα,  
- θα ρωτήσεις λεπτομέρειες σχετικά με το σεμινάριο 
- και στο τέλος θα τους αποχαιρετήσεις ευγενικά. 
 

 
Θέμα 2/Β 

Οι παππούδες μας 
 
Θα συζητήσετε αύριο στο σχολείο το θέμα «Οι παππούδες μας». Γράψε μία μικρή έκθεση τώρα 
για το θέμα για να πας προετοιμασμένος /-η στο μάθημα: πού ζούνε ή ζήσανε οι παππούδες και 
οι γιαγιάδες σου, για την σχέση σου με αυτούς, τι έχεις μάθει από αυτούς ή γενικώς για την 
γενιά των παππούδων σας.   
  

Σας παρακαλώ να σημειώσετε εδώ ποιο θέμα 
διαλέξατε. 
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

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

 Összesen 11  

II. 

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