
 

Újgörög nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0803 
  I. Olvasott szöveg értése 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 8:00 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 70 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
1

0
. 

m
á

ju
s 

2
5

. 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 2 / 12 2010. május 25. 
0803 

Újgörög nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 

Fontos tudnivalók 
 

 
Szótár nem használható.
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1ο θέμα   

Στην αριστερή στήλη βλέπετε ομάδες τεσσάρων μαθημάτων που ανήκουν σε κάποια ειδικότητα 
(σημειωμένη με αριθμό). Διαλέξτε από τα τέσσερα επαγγέλματα της δεξιάς στήλης (με κεφαλαία 
γράμματα) εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στην ειδικότητα αυτή και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω 
από τις στήλες, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό της ειδικότητας το γράμμα του 
επαγγέλματος 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 καθη-
γητή.  
 
 
 
 
 
0. Ιστορία της Τέχνης  Α) Γεωγράφος 
 Ανθρωπογεωγραφία  Β) Ιστορικός της τέχνης 
 Πρακτική Εξάσκηση σε Αρχαιολογι-

κούς Χώρους 
 Γ) Ξεναγός 

 Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων  Δ) Αρχαιολόγος 
 
1. Συντήρηση Έργων Τέχνης  Α) Αρχαιολόγος 
 Ιστορία της Τεχνολογίας  Β) Αρχειονόμος 
 Προϊστορικοί Οικισμοί  Γ) Αρχαιοφύλακας 
 Μεθοδολογία Ανασκαφών  Δ) Συντηρητής έργων τέχνης 
 
2. Μέθοδοι Καταπολέμησης Πυρκαγιών  Α) Πυροτεχνουργός 
 Φυσική - Χημεία  Β) Δασολόγος 
 Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων  Γ) Πυροσβέστης 
 Πρώτες Βοήθειες  Δ) Οδηγός ασθενοφόρου 
 
3. Εφαρμογή Xρωματισμών σε Tοίχους  Α) Ελαιοκαλλιεργητής 
 Τεχνολογία Χρωμάτων και Διαλυτι-

κών 
 Β) Ελαιοχρωματιστής 

 Πρακτική Άσκηση  Γ) Βαφέας 
 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία  Δ) Ζωγράφος 
 
4. Ακουστική Τεχνολογία  Α) Ακουολόγος 
 Μοντάζ  Β) Μοντέρ 
 Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία  Γ) Μουσικολόγος 
 Ενισχυτές και Ηχεία  Δ) Ηχολήπτης 
 
5. Υγιεινή των Χώρων Εστίασης  Α) Διατροφολόγος 
 Τεχνικές Σερβιρίσματος Ποτών  Β) Γκαρσόνι 
 Χρήση Ταμειακής Μηχανής  Γ) Ταμίας 
 Τουριστική Κοινωνιολογία  Δ) Κοινωνιολόγος 
 
6. Οικοδομική Νομοθεσία  Α) Οικοδόμος 
 Γενική Δομική  Β) Αρχιτέκτονας 
 Εδαφομηχανική-Θεμελιώσεις  Γ) Μηχανικός 
 Τεχνικό Σχέδιο  Δ) Σχεδιαστής 
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7. Φυσιολογία της Άσκησης  Α) Προπονητής 
 Αθλητιατρική  Β) Φυσικός 
 Θεωρία της Σωματικής Αγωγής  Γ) Αθλητίατρος 
 Επιλογή Ταλέντων  Δ) Προσωπάρχης 
 
8. Στοιχεία Σκηνοθεσίας  Α) Σκηνοθέτης 
 Εισαγωγή στη Σεναριογραφία  Β) Κειμενογράφος 
 Μεθοδολογία Εικονοληψίας  Γ) Φωτογράφος 
 Τεχνικές Μοντάζ  Δ) Τεχνικός 
 
9. Παραγωγή Οχημάτων  Α) Μηχανοδηγός 
 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης  Β) Ελεγκτής 
 Τεχνολογία Μετρήσεων  Γ) Τεχνολόγος υλικών 
 Ποιοτικός Έλεγχος και Τεχνολογία 

Υλικών 
 Δ) Μηχανικός αυτοκινήτων 

 
10. Εισαγωγή στις Γραφικές Τέχνες  Α) Γραφολόγος 
 Σύγχρονη Τεχνολογία Αναπαραγωγής 

Εντύπων 
 Β) Τυπίστας 

 Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση  Γ) Τυπογράφος 
 Πιεστήρια  Ψηφιακής Τεχνολογίας  Δ) Τυποβαφέας 
 
 
 
 

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

Γ           
 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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2ο θέμα   

Η πρώτη παράγραφος του παρακάτω κειμένου αναφέρεται στα επαγγέλματα του κινηματογρά-
φου. 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. 
 
Μια κινηματογραφική ταινία γίνεται με ιδέες, χρόνο και πολλούς ειδικευμένους ανθρώπους. 
Ο σκηνοθέτης είναι ο δημιουργός της ταινίας και έχει την ευθύνη όλων των συνεργείων. Το 
σενάριο της ταινίας το δημιουργεί με τη φαντασία του ο σεναριογράφος. Το προτείνει στον 
παραγωγό, ο οποίος αναλαμβάνει να βρει χρήματα για το γύρισμα της ταινίας, με κίνδυνο να 
τα χάσει, εάν το έργο δεν πάει καλά. Έπειτα επιλέγονται οι ηθοποιοί που θα ερμηνεύσουν τα 
πρόσωπα της ιστορίας. Ο σκηνοθέτης θα τους καθοδηγήσει στην ερμηνεία του ρόλου τους. 
Μετά τις δοκιμές αρχίζουν τα γυρίσματα. Ο διευθυντής φωτογραφίας ελέγχει τις μηχανές λή-
ψης. Οι φωτιστές ρυθμίζουν τα φώτα. Ο μηχανικός ήχου ελέγχει τα μικρόφωνα καθώς και τα 
μαγνητόφωνα. Από τη θέση του ο σκηνοθέτης δίνει οδηγίες με το φορητό μεγάφωνο. Όλες οι 
σκηνές που εξελίσσονται στο ίδιο σκηνικό, γυρίζονται μαζί, ανεξάρτητα αν θα έχουν διαφο-
ρετική σειρά στην ταινία. Όταν οι λήψεις σε φυσικούς χώρους είναι δύσκολες έως αδύνατες, 
χρησιμοποιούνται εφέ, δηλ. κινηματογραφικά τεχνάσματα. Για παράδειγμα μια χιονοθύελλα 
παριστάνεται με τούφες από βαμβάκι που τις παρασύρει ένας μεγάλος ανεμιστήρας. Μετά τα 
γυρίσματα ακολουθεί το μοντάζ. Ο μοντέρ μαζί με τον σκηνοθέτη συνθέτει την τελική ταινία. 
Ο μηχανικός ήχου κάνει το μιξάζ και το τελικό αποτέλεσμα είναι η ηχητική μπάντα. Σήμερα 
οι ταινίες γυρίζονται με βίντεο και το μοντάζ των εικόνων και το μιξάζ του ήχου γίνονται 
στην ηλεκτρονική κονσόλα. Και στις δύο περιπτώσεις το μεγαλύτερο μέρος των λήψεων 
πετιέται. Κρατούν μόνο τις καλύτερες σκηνές και τον καλύτερο ήχο. 
  
Και ιδού ένα μικρό δείγμα από το πρόγραμμα μιας σχολής κινηματογραφίας: Η φοίτηση είναι 
τριετής. Εγγράφονται απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος 
Εικονοληπτών-Φωτογράφων μπορούν να εργασθούν στον Κινηματογράφο, την Τηλεόραση, το 
Θέατρο, τη Διαφήμιση, τη Μουσική Βιομηχανία (video clip) και σε όλες τις συναφείς ειδικό-
τητες, ως Εικονολήπτες, (Οπερατέρ), Κάμεραμεν, Διευθυντές Φωτογραφίας, Φωτογράφοι, 
Φωτιστές, Μοντέρ, Τεχνικοί Εργαστηρίου. — Διδασκόμενα μαθήματα: Αισθητική Κινηματο-
γράφου, Ιστορία Κινηματογράφου, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας, Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας – 
Ντεκουπάζ, Ιστορία Τέχνης-Αισθητική Εικόνας, Εφαρμοσμένη Σκηνοθεσία, Φωτογραφία 
Κινηματογράφου και Κινηματογραφική Τεχνολογία, Οπτική-Κινηματογραφική Μηχανολογία, 
Τεχνική Επεξεργασία Φιλμ, Ο Ήχος στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση, Μοντάζ, 
Τηλεσκηνοθεσία, Τεχνολογία Τηλεοπτικής Παραγωγής, Στατική Φωτογραφία. Ο Διευθυντής 
Φωτογραφίας είναι ο υπεύθυνος για τον τρόπο του φωτισμού της Κινηματογραφικής ή 
Τηλεοπτικής ταινίας, ώστε κάτω από τις οδηγίες του Σκηνοθέτη, να εναρμονιστεί με το ύφος 
των υπόλοιπων εκφραστικών μέσων, με οδηγό ό,τι το σενάριο υπαγορεύει. Έχει τον τελικό λόγο 
της έκθεσης του φιλμ ή του tape στο φως, ώστε να καταγραφούν με επιτυχία όλα τα εικαστικά 
στοιχεία του κάθε πλάνου (ηθοποιός, ντεκόρ, κοστούμια, μακιγιάζ) που έχει αναδείξει με το 
φωτισμό του. Ο Εικονολήπτης (οπερατέρ) είναι ο υπεύθυνος χειρισμού της κάμερας, ο οποίος 
κάτω από τις οδηγίες του σκηνοθέτη θα αναδείξει τη σωστή σύνθεση του κάδρου (κινητού ή 
ακίνητου). Ο Διευθυντής Φωτογραφίας και ο Εικονολήπτης είναι δύο ξεχωριστές ειδικότητες, 
που όμως η τεχνική του κινηματογράφου και της τηλεόρασης επιτρέπει να τις πραγματώσει και 
ένα άτομο. — Οι επιτυχίες της Σχολής μας δεν είναι τυχαίες. Είναι αποτέλεσμα της σοβαρής και 
υπεύθυνης εργασίας που γίνεται, η οποία στηρίζεται στον τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
στα εργαστήριά της, στο άρτιο επιτελείο ειδικών Καθηγητών, στο ασίγαστο ενδιαφέρον της 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 7 / 12 2010. május 25. 
0803 

Újgörög nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Διεύθυνσης της Σχολής, για τη συνεχή άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου της, τη διεύρυνση των 
εκπαιδευτικών της υπηρεσιών, στην πείρα της πολύχρονης ζωής της, στην υιοθέτηση 
συστημάτων και μεθόδων διεθνώς αναγνωρισμένων και καταξιωμένων, στην αποδεδειγμένη 
και κάθε χρόνο επιβεβαιούμενη προτίμηση της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων. 
 
 
 
 

 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

0. Χωρίς έμπνευση κινηματογραφική ταινία δεν γίνεται. Χ  
11. Η ταινία είναι δημιούργημα της φαντασίας του σεναριογράφου.   

12. Η χρηματοδότηση της ταινίας είναι μέλημα του παραγωγού.   

13. Ο κινηματογράφος έχει επιχειρηματικό ρίσκο.   

14. Οι ηθοποιοί περιμένουν οδηγίες από τον σκηνοθέτη.   

15. Ο μηχανικός ελέγχει τα μικρόφωνα και ο σκηνοθέτης τα μεγάφωνα.   

16. Η σειρά των γυρισμάτων ακολουθεί το σενάριο.   

17. Τα εφέ δημιουργούν ψευδαισθήσεις.   

18. Με τα γυρίσματα ολοκληρώνεται η καλλιτεχνική επεξεργασία της 
ταινίας. 

  

19. Η μίξη του ήχου είναι ευθύνη ειδικευμένου μηχανικού.   

20. Δεν θα δούμε στην ταινία όλα όσα κατέγραψε ο φακός.   

 
 
 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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3ο θέμα   

Παρακάτω βλέπετε μερικές ερωτήσεις (σημειωμένες με αριθμούς: 21, 22, 23...) που αναφέρον-
ται στον Κανονισμό μιας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Βρείτε τις απαντήσεις που τους αντι-
στοιχούν (σημειωμένες με κεφαλαία γράμματα: Α, Β, Γ...) και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω 
από τις απαντήσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό το αντίστοιχο γράμμα. Η 
πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κά-
τω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 
 

0. Πώς γίνομαι μέλος της Βιβλιοθήκης; 

21. Πού μπορώ να αφήσω την τσάντα μου;  

22. Μπορώ να πάρω τον καφέ ή το αναψυκτικό μου μέσα στη Βιβλιοθήκη; 

23. Μπορώ να πάρω το κινητό μου μέσα στη Βιβλιοθήκη; 

24. Πώς θα βρω ένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη; 

25. Ποιοι έχουν δικαίωμα να δανειστούν βιβλία; 

26. Τι μπορώ να δανειστώ;  

27. Πόσα βιβλία (και για πόσες ημέρες) μπορώ να δανειστώ; 

28. Πότε θα επιστραφεί το δανεισμένο βιβλίο που θέλω; 

29. Μπορώ να δανειστώ βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες; 

30. Πώς μπορώ να βγάλω φωτοτυπίες;  
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Α) Όλα τα έντυπα που χαρακτηρίζονται πληροφοριακά (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εφημερί-
δες, περιοδικά) δεν επιτρέπεται να βγουν από τον χώρο της Βιβλοθήκης. Δανείζεται μόνο η 
κύρια συλλογή βιβλίων. 

Β) Στους προπτυχιακούς φοιτητές επιτρέπεται ο δανεισμός μέχρι 3 βιβλίων για χρονικό διά-
στημα 15 ημερών χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιτρέπεται 
ο δανεισμός μέχρι 5 βιβλίων για χρονικό διάστημα 30 ημερών με δικαίωμα ανανέωσης. 

Γ) Πρέπει να το απενεργοποιήσετε πριν μπείτε μέσα. 

Δ) Η πρόσβαση στο αναγνωστήριο είναι ανοικτή για το κοινό, όμως βιβλία μπορούν να δα-
νειστούν μόνον όσοι είναι μέλη της Βιβλιοθήκης. 

Ε) Χρησιμοποιώντας έναν από τους υπολογιστές που βρίσκεται στο Τμήμα του Δανεισμού 
αναζητήστε στη βάση δεδομένων (Κατάλογο) την εγγραφή που αναφέρεται στο βιβλίο που 
θέλετε. Σημειώνετε τον ταξινομικό αριθμό του βιβλίου που ενδιαφέρεστε και κατεβαίνετε 
στο Βιβλιοστάσιο. Στο Βιβλιοστάσιο θα βρείτε τα βιβλία τοποθετημένα σύμφωνα με τον 
ταξινομικό τους αριθμό.  

Ζ) Η ακριβής ημερομηνία επιστροφής ενός βιβλίου που δανείστηκε δεν είναι δυνατόν να εί-
ναι γνωστή εκ των προτέρων. 

Η) Υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα: ένα στο βιβλιοστάσιο και ένα στον χώρο του δα-
νεισμού. Τα μηχανήματα λειτουργούν με μια ειδική μαγνητική κάρτα που περιέχει μονά-
δες. Καταναλώνετε μια μονάδα για κάθε φωτοτυπία. Την ειδική αυτή κάρτα την αγοράζετε 
από το Τμήμα του Δανεισμού. 

Θ) Ναι, αρκεί να προσκομίσετε στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες μια Βεβαίωση Διαδανεισμού 
την οποία θα προμηθευτείτε από τον βιβλιοθηκάριο στο Τμήμα Δανεισμού. 

Ι) Χρησιμοποιήστε τις θυρίδες που βρίσκονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης. 

Κ) Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στον χώρο της Βιβλιοθήκης. 

Λ) Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μπορούν να εγγραφούν, αρ-
κεί να επιδείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα.  

 
 
 
 

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

Λ           
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
Dátum:  ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Olvasott szöveg értése      
    

      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ....................................... Dátum:  .......................................... 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  II. Nyelvhelyesség 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 8:00 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
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Fontos tudnivalók 

 
 
Szótár nem használható.
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1ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες προθέσεις, τον κατάλογο των οποίων μπορείτε να 
δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις προθέσεις ταιριάζει στα κενά που είναι 
σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (1, 2...) και σημειώστε την πρόθεση όχι στα κενά του κειμέ-
νου, 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. 
 
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ: από, για, γύρω στα, έξω από, κατ’, μέσα στο, μεταξύ, σε, στα, στην, στο, στον 
 
 
 
 
______ (0) Ελλάδα οι λέξεις "πλήξη" και "ανία" ______ (1) τους νέους είναι σχεδόν άγνω-

στες. Η γεωγραφία της χώρας και κυρίως το κλίμα, σχεδόν "υποχρεώνουν" τους ανθρώπους 

______ (2) μια αισιόδοξη εξωστρέφεια, η οποία έχει δημιουργήσει έννοιες οι οποίες μόνο 

______ (3) Ελληνικά εκφράζονται ακριβώς, όπως η λέξη "κέφι" (η οποία σημαίνει πολύ πε-

ρισσότερα ______ (4) το αγγλικό fun, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι η ακριβής μετάφρα-

σή του). Τη λέξη "κέφι" μάλλον την κατανοείς πλήρως μόνο αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Κι 

εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες βασικές παρατηρήσεις: ______ (5) αρχάς, οι Έλληνες εί-

ναι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να διασκεδάζουν και να βγαίνουν συχνά έξω από το σπίτι 

τους. Είναι άνθρωποι που επιδιώκουν την παρέα και ναι, είναι αλήθεια ότι μερικές φορές 

είναι πληθωρικοί  ______ (6) τρόπο που επικοινωνούν  ______ (7)  τους — όπως όλοι οι με-

σογειακοί λαοί άλλωστε. Ως χειμώνας στην Ελλάδα, ορίζεται η εποχή η οποία απλά σε δυσ-

κολεύει κάπως  ______ (8) να κάθεσαι έξω για φαγητό ή ποτό, αλλά ούτως ή άλλως αυτό 

είναι κάτι που κρατάει πολύ λίγο κάθε χρόνο. Όταν αρχίσει η πρώτη υποψία άνοιξης 

(______(9) μέσα με τέλη Φεβρουαρίου συμβαίνει συνήθως αυτό) λίγοι είναι αυτοί που 

μπορούν να μείνουν  ______ (10) σπίτι τους, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα: οι 

πλατείες και οι πεζόδρομοι γεμίζουν τραπέζια και καρέκλες, τα παραλιακά μέρη αρχίζουν να 

μαζεύουν όλο και περισσότερο κόσμο, οι μυρωδιές των λουλουδιών, ιδιαίτερα τις νύχτες, 

γίνονται όλο και πιο έντονες και οι πάντες δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στη δουλειά 

τους, μια και το βλέμμα βρίσκεται μονίμως  ______ (11) το ανοιχτό παράθυρο.  
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 
 

στην (Στην) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

           11  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 12 2010. május 25. 
0803 

Újgörög nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
2ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια ρήματα, τα οποία δίνονται μετά το κείμενο με 
τέσσερις διαφορετικούς τύπους (α, β, γ, δ). Βρείτε ποιος τύπος ταιριάζει στα κενά (σημειωμένα 
με αριθμούς) και συμπληρώστε το γράμμα της αντίστοιχης περίπτωσης όχι στα κενά του κειμέ-
νου, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τις μαρτυρίες των παρευρισκομένων, ενώ το πούλμαν _____ (0) με μεγάλη ταχύτητα 

στην αριστερή λωρίδα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο αφού _____ (12) τη στροφή και χωρίς 

καθόλου να _____ (13) ταχύτητα, παραβίασε το φανάρι και μόλις που _____ (14) τη 

σύγκρουση με ένα φορτηγό. Πριν καν _____ (15) οι άλλοι οδηγοί τι συνέβαινε, ξέφυγε από 

την πορεία του με αποτέλεσμα να _____ (16) στο αντίθετο ρεύμα, όπου λίγο έλειψε να _____ 

(17) μετωπικά με ένα περιπολικό της Τροχαίας, και συνέχισε την πορεία του ώσπου τελικά 

_____ (18) πάνω σ’ ένα δέντρο και ακινητοποιήθηκε. Στην προσπάθειά του να _____ (19) τη 

σύγκρουση, το περιπολικό έκανε έναν ελιγμό αποφυγής και παρά λίγο να _____ (20) και 

αυτό στο άλλο ρεύμα. 
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0. (α) κινείται 12. (α) περνάει 
(β) κινηθεί (β) περάσει 
(γ) κινείτο (γ) περνούσε 
(δ) κινήθηκε (δ) πέρασε 

 
13. (α) κόβει 14. (α) γλυτώνει 

(β) κόψει (β) γλυτώσει 
(γ) έκοβε (γ) γλύτωνε 
(δ) έκοψε (δ) γλύτωσε 

 
15. (α) καταλαβαίνουν 16. (α) εισέρχεται 

(β) καταλάβουν (β) εισέλθει 
(γ) καταλάβαιναν (γ) εισερχόταν 
(δ) κατάλαβαν (δ) εισήλθε 

 
17. (α) συγκρούεται 18. (α) πέφτει 

(β) συγκρουστεί (β) πέσει 
(γ) συγκρουόταν (γ) έπεφτε 
(δ) συγκρούστηκε (δ) έπεσε 

 
19. (α) αποφεύγει 20. (α) μπαίνει 

(β) αποφύγει (β) μπει 
(γ) απέφευγε (γ) έμπαινε 
(δ) απέφυγε (δ) μπήκε 

 
 
 
 

0. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 

γ          
 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 13. 14. 15.  16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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3ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιοι σύνδεσμοι και επιρρήματα, τον κατάλογο των οποί-
ων μπορείτε να δείτε μετά τις οδηγίες αυτές. Βρείτε ποια από τις λέξεις αυτές ταιριάζει στα κενά 
που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (21, 22...) και σημειώστε τη λέξη όχι στα κενά 
του κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς του πίνακα που βρίσκεται 
στην απέναντι σελίδα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα 
με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ: έστω, λοιπόν, Με άλλα λόγια, μήπως, Όσο, πάλι, σίγουρα, τόσο, τότε, 
τουλάχιστον, τώρα 
 
 
______ (0) ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις χρήματα από μια ευκαιριακή δουλειά είναι 

να πληρώνεσαι για κάτι που σε ευχαριστεί. Εσένα μπορεί να σου αρέσει το γράψιμο, 

______(21) αν κάποιος άλλος ενδιαφέρεται γι’ αυτά που γράφεις, ______ (22) το καλύτερο! 

Εάν αναγκαστείς να απομακρυνθείς από το κύριο επάγγελμά σου, ______ (23) θα πρέπει να 

επιδιώξεις να βρεις δουλειές ευχάριστες και μικρής διάρκειας.  

Έκτίμησε την περιουσία που έχεις! ______ (24) απρόσεκτα κι αν ξόδευες τα χρήματά σου μέ-

χρι σήμερα, ______ (25) θα έχεις να επιδείξεις κάποια πράγματα. Ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, 

κάποιο οικόπεδο, τη βιντεοκάμερα, ______ (26) κάποια τηλεόραση. Δεν μπορεί να τα έφαγες 

όλα!  

Ρίξε ______ (27) μια ματιά γύρω σου και κάνε μια απογραφή αυτών που έχεις. Εδώ το υπό-

γειο είναι γεμάτο από άχρηστα πράγματα, ______ (28) θα ήταν καλύτερα να πούλαγες όσο-

όσο αυτή τη σαβούρα και να το νοίκιαζες σε κάποιον που δεν έχει πού να βάλει τη δική του 

σαβούρα;  

Εάν ______ (29) δεν θέλεις να πουλήσεις ή να νοικιάσεις τα πράγματά σου, ______ (30) σκέ-

ψου πώς να τα αξιοποιήσεις καλύτερα. 
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0. 21. 22. 23. 24. 25. 
 

Με άλλα λόγια 
     

 
 

26. 27. 28. 29. 30. 
 
 

    

 
 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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4ο θέμα 
 

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο. Βάλτε τα επίθετα που βρίσκονται σε παρένθεση 
μετά τα κενά στο κατάλληλο τύπο και γράψτε τα όχι στα κενά του κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα 
τετραγωνάκια του πίνακα κάτω στη σελίδα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
 
 
Η φύση ήταν ____ (0) (μαγευτικός). Ένας ____ (31) (πορτοκαλής) ήλιος φλόγισε τον 
____(32) (πλατύς) ορίζοντα κι έστελνε ___ (33)_ (μαβής) ανταύγειες στα ___(34)_ (ήρεμος) 
νερά. Οι  ____ (35) (γκρίζος) βράχοι βάφονταν ____(36) (βυσσινής) και οι ____(37) 
(άσπρος) τοίχοι των σπιτιών έπαιρναν ένα ____(38) (βαθύς), ____(39) (χρυσαφής) χρώμα. 
Το μονοπάτι ανηφόριζε ως την ____(40) (καφετής) κορυφή του βουνού. 
 
 
 
 

0. 31. 32. 33. 34. 35. 
 

μαγευτική 
     

 
 

36. 37. 38. 39. 40. 
 
 

    

 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Max. Elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 11   
2. feladat 9   
3. feladat 10   
4. feladat 10  

FELADATPONT ÖSSZESEN 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................... Dátum:  ......................................... 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 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  
 

Θα ακούσετε ένα μήνυμα σε αυτόματο τηλεφωνητή.  

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, σημειώνοντας 
την απάντηση δίπλα στην ερώτηση, όπως βλέπετε στην πρώτη περίπτωση (με 0) που είναι 
απλώς παράδειγμα. 

Στην αρχή θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσετε τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το κεί-
μενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 

 
0. Πού τηλεφώνησε ο κ. Βρετάκης; 

Στην αστυνομία..
1. Γιατί δεν απάντησε η αστυνομία στο πρώτο τηλεφώνημα του ταξιτζή; 

.........................................................................
2. Τι ώρα περίπου πήρε τηλέφωνο την αστυνομία; 

.........................................................................
3. Γιατί βιάστηκε να εξετάσει το σακίδιο; 

.........................................................................
4. Τι ηλεκτρονικές συσκευές είχε το σακίδιο; 

.........................................................................
5. Τι είχε το σακίδιο για προστασία από τον ήλιο; 

.........................................................................
6. Τι αποτελούσε εξαίρεση στο ωράριο εργασίας του ταξιτζή; 

.........................................................................
7. Πώς ήταν η διάθεση της παρέας; 

.........................................................................
8. Τι είχαν πιει οι νέοι πριν πάρουν το ταξί; 

.........................................................................
9. Ποιες ήταν οι σπεσιαλιτέ της ταβέρνας; 

.........................................................................
10. Έχει ξαναφάει η παρέα σ’ εκείνο το μαγαζί; 

.........................................................................
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2ο θέμα  
 

Θα ακούσετε σύντομες ειδήσεις.  

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 τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 

 

 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

0. Πρόκειται για το δελτίο ειδήσεων των 11:00 μ.μ.  Χ 

11. Το ταξίδι του προέδρου θα διαρκέσει δύο ημέρες.   

12. Ο πρόεδρος θα συναντηθεί με Έλληνες του εξωτερικού.   

13. Η χώρα την οποία θα επισκεφθεί ο κ. Πρόεδρος πιθανότατα μπήκε 
πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

14. Ο υπουργός λέει ότι η οικονομία πάει καλύτερα.   

15. Οι επιχειρηματίες διαφωνούν με τον υπουργό.   

16. Το δολλάριο έγινε ξανά πιο φθηνό.   

17. Οι υπάλληλοι των μουσείων ζητούν αύξηση των εκθεσιακών χώ-
ρων. 

  

18. Οι υπάλληλοι στα μουσεία θέλουν να έχουν τα Σαββατοκύριακα 
ελεύθερα. 

  

19. Προηγήθηκε σεισμός από το τσουνάμι.   

20. Οι κάτοικοι της παραλιακής περιοχής έφυγαν από τα σπίτια τους.    

21. Θα ανεβεί η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.   

22. Θα έχουμε λίγα σύννεφα στην ηπειρωτική Ελλάδα.   
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3ο θέμα 

 

Τώρα θα ακούσετε μια συνταγή. 

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντιστοιχίσετε, δηλαδή να ταιριάξετε, το πρώτο μέρος κάθε 
φράσης (σημειωμένο με αραβικούς αριθμούς: 23, 24, 25...) με το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη 
συνέχεια 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 τις ερωτήσεις. Μετά θα ακουστεί το κεί-
μενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 

 

 
0. Η συνταγή αφορά Α) από τις μπριζόλες μ’ ένα μαχαίρι 
23. Οι μπριζόλες της συνταγής είναι από Β) δεν αρκεί για το τηγάνισμα 
24. Το λίπος αφαιρείται Γ) είναι πατάτες πουρέ ή μια σαλάτα 
25. Αφού πλύνετε τις μπριζόλες Δ) μπορούμε να προσθέσουμε χυμό λεμονιού 

στη σάλτσα 
26. Στην αρχή οι μπριζόλες δεν τηγανίζονται Ε) αλλά σιγοβράζουν σε λίγο νερό 
27. Το τηγάνισμα αρχίζει όταν οι μπριζόλες Ζ) γουρούνι 
28. Το λίπος που αφήνει το κρέας Η) τους βάζετε αλάτι και πιπέρι 
29. Αντί για κρασί Θ) ρουφήξουν το νερό που προσθέσαμε 
30. Η γαρνιτούρα της μπριζόλας Ι) μπριζόλες 
 
 

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

Ι         
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 12   
3. feladat 8   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
Dátum:  ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ........................................ Dátum:  ........................................... 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Nyomtatott szótár használható! 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
 
 
1ο θέμα 

Οι γονείς σας με τους φίλους τους  θέλουν να νοικιάσουν ένα εξοχικό σπίτι από ιδιώτη στην Ελ-
λάδα. Απαντήστε (120–150 λέξεις) στην παρακάτω αγγελία: εξηγήστε ποιος είστε, πού μάθατε 
ελληνικά και ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες για το σπίτι. Εξηγήστε σύντομα τους λόγους για 
τους οποίους προτιμάτε αυτή τη λύση. 

 
 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ενοικιάζεται εξοχική 

μονοκατοικία, επιπλωμένη 80 τ.μ., σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, καλοριφέρ και μπόιλερ 

σε κεντρικό σημείο. Τηλέφωνο: ... 
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2ο θέμα 

 

Γράψτε ένα κείμενο (200–250 λέξεις) για ένα από τα παρακάτω θέματα: 

Θέμα 2/Α 

Αδελφοποίηση με ελληνικό δήμο 

Ο δήμραχος της συνοικίας όπου βρίσκεται το σχολείο σας θέλει να συναδελφωθεί με έναν ελ-
ληνικό δήμο. Πέρα από τα αμοιβαία αισθήματα συμπάθειας ελπίζει να πάρει έμπρακτη βοήθεια 
από την Ελλάδα με χρήσιμες συμβουλές για τη συμμετοχή του δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα. Ο κ. δήμαρχος γνωρίζει ότι στο σχολείο σας διδάσκονται τα Ελληνικά και σας παρακαλεί 
να μεταφέρετε τις σκέψεις και τους χαιρετισμούς του στους Έλληνες φίλους. Στην επιστολή 
εξηγήστε ποιος είστε και διαβιβάστε το μήνυμα του κ. δημάρχου. 

Θέμα 2/Β 

«Η εικόνα των Ελλήνων στην Ουγγαρία» 

Ετοιμάζετε μια έρευνα (με συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κά.) για την εικόνα των Νεότερων Ελ-
λήνων στην Ουγγαρία. Κάντε μια προδημοσίευση (σύντομο άρθρο) για το θέμα στα Ελληνικά 
και στείλτε το στη μαθητική εφημερίδα του ελληνικού σχολείου με το οποίο έχετε αδελφοποιη-
θεί. 
 
 
Θέμα επιλογής:   
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 

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

Összesen 10  

2. 

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

Összesen 20  
IV. Íráskészség pontszáma 30  
    
    
     
  javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
           

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