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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 
 
 

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

Jó munkát!
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1ο θέμα 
 

Ο Γιώργος, η Ελένη, ο Νίκος και οι άλλοι (που είναι σημειωμένοι με 1, 2. 3 κτλ.) είναι νέοι. 
Ήρθαν από την επαρχία στην πρωτεύουσα για να σπουδάσουν ή να βρουν δουλειά. 
Αναγκάζονται να νοικιάσουν διαμέρισμα, και τώρα ψάχνουν για σπίτι. Βρείτε στις αγγελίες το 
σπίτι που ταιριάζει στις προτιμήσεις του καθενός και σημειώστε στα κενά του πίνακα που 
ακολουθεί το γράμμα της αγγελίας (Α, Β, Γ κτλ.). 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. 

 
 

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

0. ΓΙΩΡΓΟΣ — Είμαι δικηγόρος και ψάχνω να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο, αφού όλοι οι 
πελάτες μου μένουν εκεί. Δεν θέλω να χάνω το χρόνο μου στην τρελή κίνηση της Αθήνας. 

1. ΕΛΕΝΗ — Η κηπουρική είναι το μεράκι μου. Με ξεκουράζει και με χαλαρώνει όσο τίποτα 
άλλο. Τρελαίνομαι για τα ωραία λουλούδια. 

2. ΝΙΚΟΣ — Στην εποχή που ζούμε, πάνω από όλα βάζω την ασφάλεια. Δεν θέλω να βρω 
διαρρήκτες στο σπίτι μου. Η ζωή είναι επικίνδυνη έτσι κι αλλιώς. 

3. ΕΛΙΣΑΒΕΤ — Μου αρέσει να είμαι σπίτι και περνάω πολλές ώρες μαγειρεύοντας στην κου-
ζίνα, αλλά απεχθάνομαι τα σκοτεινά διαμερίσματα. Θέλω ένα φωτεινό σπίτι. 

4. ΣΤΕΦΑΝΟΣ — Είμαι φίλος και γνώστης του καλού κρασιού. Τις ελεύθερες ώρες μου τις 
περνάω παρέα με τους φίλους μου, δοκιμάζοντας ωραία κρασιά. 

5. ΝΤΙΝΟΣ — Μου αρέσουν οι πολυτέλειες και θέλω να ζω σαν εφοπλιστής ή μεγιστάνας πε-
τρελαίου από το Τέξας.  

6. ΜΑΡΙΑ — Μας αρέσει η παρέα. Σχεδόν κάθε βράδυ έχουμε κόσμο στο σπίτι μας. Γι’ αυτό 
δεν θέλουμε μικρό διαμέρισμα. 

7. ΚΩΣΤΑΣ — Τα στριμωγμένα σπίτια και τα στενά δρομάκια μού δημιουργούν άγχος και κα-
τάθλιψη. Θέλω το βλέμμα μου να χάνεται στον ορίζοντα. Μου δίνει να αισθάνομαι 
ελεύθερος.  

8. ΣΟΦΙΑ — Μου αρέσει η ζωή στην πόλη, αλλά ο θόρυβος και η κίνηση με ενοχλούν. Θέλω 
ένα ήσυχο μέρος όπου μπορώ να ξεκουράζομαι μερά από την καθημερινή αγγαρεία. 

9. ΜΑΝΟΛΗΣ — Θέλω να τα έχω όλα μαζεμένα, σπίτι και δουλειά στο ίδιο μέρος. Βαριέμαι 
να πηγαινοέρχομαι κάθε πρωί και βράδυ. 

10. ΜΙΧΑΛΗΣ — Θα με πείτε ιδεολόγο, αλλά έχω μια ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος 
και εξοικονόμησης ενέργειας. Η γη είναι μοναδική, πρέπει να την προσέχουμε. 
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Α) Πωλείται μεζονέτα 200 τετραγωνικών, 3ου–4ου ορόφου, με 3 υπνοδωμάτια, κλειστό πάρ-
κινγκ, αποθήκη, τζάκι, συναγερμό με κάμερες παρακολούθησης, πατώματα γρανίτη και 
δρύινα, αυτόνομη θέρμανση, θυροτηλεόραση, πόρτες ασφαλείας, μεγάλες βεράντες. 

Β) Πωλείται ωραιότατο καινούργιο διαμέρισμα 185 τετραγωνικών, 4ου και τελευταίου ορό-
φου, με άνετους χώρους υποδοχής, μεγάλη βεράντα, ταράτσα, αποθήκη, garage. 

Γ) Πωλείται υπερσύγχρονη μονοκατοικία 200 τετραγωνικών, το «σπίτι του μέλλοντος», φυ-
σικά υλικά, άριστη μόνωση, ηλεκτρονικές συσκευές, ηλιακό θερμοσίφωνο και ανεμογεν-
νήτριες. 

Δ) Πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου, με απεριόριστη θέα, ρουφ γκάρντεν, πάρκινγκ, αποθή-
κη, 85 τετραγωνικά μέτρα, 2 υπνοδωμάτια 

Ε) Πωλείται νεοκλασικής αρχιτεκτονικής μεζονέτα 300 τετραγωνικών, 4 υπνοδωμάτια, 4 
μπάνια, 2 κουζίνες, 2 τζάκια μαρμάρινα, υπερπολυτελής όλη η κατασκευή με κάθε λεπτο-
μέρεια και μεράκι. 

Ζ) Πωλείται ρετιρέ, 5ου ορόφου, 140 τετραγωνικά, βεράντα 90 τετραγωνικά, φωτεινότατο, 
υπερσύγχρονη εντοιχισμένη ιταλική κουζίνα, κλιματισμός, τέντες. 

Η) Πωλείται μονοκατοικία κεραμοσκεπής 300 τετραγωνικών μέτρων με σοφίτα, σε οικόπεδο 
400 τετραγωνικών, πανέμορφος κήπος με πέργκολα, γκαράζ 2 θέσεων 

Θ) Πωλείται διώροφη μονοκατοικία 203 τετραγωνικών, πλήρως ανακαινισμένη, γωνιακή, 
ανατολικομεσημβρινή, κατάλληλη για οικία και επαγγελματική στέγη μαζί. 

Ι) Πωλείται οροφοδιαμέρισμα 120 τετραγωνικών, 3ος όροφος, 3 υπνοδωμάτια, τζάκι, γκαράζ, 
αποθήκη, ήσυχο μέρος, αυτονομία. 

Κ) Πωλείται εξοχική διώροφη μονοκατοικία 150 τετραγωνικών, με 3 υπνοδωμάτια, κελάρι 
κρασιών, παραδοσιακό φούρνο, ελαιόδεντρα και οπωροφόρα, γκαράζ, γεώτρηση 

Λ) Πωλείται διαμέρισμα αξιώσεων σε παραδοσιακό κτίριο στην Πλάκα, κάτω από την Ακρό-
πολη. 

 

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

Λ           
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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2ο θέμα 
 

Παρακάτω θα βρείτε ένδεκα φράσεις από οδηγίες για τη χρήση ταχυδρομείου φωνής με ανακα-
τεμένη σειρά. Τοποθετήστε τες στη σωστή σειρά και σημειώστε στα κενά του πίνακα που τις 
ακολουθεί το γράμμα (Α, Β, Γ κτλ.) της φράσης. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζε-
ται για τον καθηγητή. 
 
 
 

Α) Για να βγείτε από την Ακρόαση Μηνυμάτων πατήστε 0. 

Β) Ακρόαση μηνυμάτων. Για να ακούσετε τα μηνύματά σας πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με 
το σύστημα. 

Γ) Μπαίνετε στη διαδικασία «Ακρόαση Μηνυμάτων» και θα ακούσετε την επικεφαλίδα του 
πρώτου μηνύματος (η επικεφαλίδα περιλαμβάνει το όνομα του αποστολέα, τον αριθμό 
του, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια του μηνύματος). 

Δ) Αφού ακούσετε το μήνυμα, μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω: 

Ε) Για την έξοδό σας από το σύστημα πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό σας και 
στη συνέχεια πρέπει να πατήσετε #. 

Ζ) Μόλις συνδεθείτε, το σύστημα σάς ανακοινώνει πόσα μηνύματα σάς έχουν αφήσει. 

Η) Πατήστε 3 για να διαγράψετε το μήνυμα ή πατήστε # για να προχωρήσετε στο επόμενο 
μήνυμα. 

Θ) Μετά την ακρόαση της επικεφαλίδας επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: 

Ι) Πατήστε 2 για να ακούσετε το μήνυμα, ή πατήστε 1 για να ξανακούσετε την επικεφαλίδα. 

Κ) Για να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πατήστε #. 

Λ) Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης και την αναγγελία του αριθμού των μηνυμάτων πα-
τήστε 0. 

 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Β           

 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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Γυρίστε σελίδα 
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3ο θέμα 
 
Διαβάστε το παρακάτω γράμμα και στον πίνακα που ακολουθεί το κείμενο σημειώστε ένα Χ 
στην αντίστοιχη στήλη δίπλα σε κάθε φράση ανάλογα με το αν είναι σωστή ή λάθος, όπως βλέ-
πετε 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. 

 

Σάμος, 3 Ιουνίου 200... 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

Είδα χθες την Ελένη που ήρθε από την Αθήνα και έμαθα νέα σου — πράγμα που δεν παρα-
λείπω σε καμιά ευκαιρία. Κοντά στα άλλα μού είπε ότι δεν έχεις κανονίσει πού θα περάσεις 
φέτος τις διακοπές σου. Μου είπε επίσης ότι διστάζεις να πας σε πολυσύχναστα τουριστικά 
κέντρα, γιατί σε κουράζει η φασαρία και απεχθάνεσαι την κουζίνα των εστιατορίων, όπου εί-
ναι αδύνατο να φας ένα πραγματικό φαγητό.  

Σε καταλαβαίνω απόλυτα και με την ευκαιρία θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση: θα ήθελες 
να έρθεις να περάσεις την άδειά σου μαζί μας, εδώ στη Σάμο; Ξέρεις ότι έχω ένα εξοχικό σπι-
τάκι, κοντά στη θάλασσα και όχι μακριά από την πόλη. Το μέρος είναι υπέροχο, γεμάτο ρο-
μαντισμό και γαλήνη. Είμαι βέβαιος ότι θα ξαναγεννηθείς μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον. Του-
λάχιστον θα χορτάσεις θάλασσα... αλλά και φρέσκα θαλασσινά, που θα μπορείς, αν θέλεις, να 
τα ψαρεύεις μόνος σου. Εγώ πάντως ψαρεύω μανιωδώς. Όσο για το φαγητό, αρκεί να σου πω 
ότι το μαγείρεμα είναι το χόμπυ της μητέρας μου. Λοιπόν σου υπόσχομαι ότι θα ανακουφι-
στεί το ταλαιπωρημένο σου στομάχι από το μενού του εστιατορίου και θα ευχαριστηθείς σπι-
τική κουζίνα. Φρούτα θα έχουμε, όχι βέβαια την ποικιλία της Αθήνας, αλλά αρκετά και προ-
πάντων ωριμασμένα πάνω στο δέντρο. Εξάλλου θα μας δοθεί η ευκαιρία να ιδωθούμε επιτέ-
λους και να ξαναζήσουμε τα παλιά. 

Άσε λοιπόν την καλοκαιρινή κόλαση της τεράστιας Αθήνας, την απίστευτη κίνηση, την 
αφόριτη ζέστη, τα απογοητευτικά, μονότονα, γκρίζα σπίτια, το νέφος και γενικά την φασαρία 
της πρωτεύουσας. Έλα καλύτερα να απολάυσουμε μαζί τις απερίγραπτες ομορφιές της 
μαγευτικής φύσης εδώ στο νησί μου. Να περάσουμε μαζί τα στενά μονοπάτια του βουνού, να 
κολυμπήσουμε στο πεντακάθαρο νερό του Αγαίου., να τριγυρίσουμε τα σωκάκια των μικρών 
χωριών με τα άσπρα σπίτια, μπλε παράθυρα και πόρτες. Αυτή την ησυχία δεν θα βρεις στην 
Αθήνα. Είναι ευκαιρεία «να φορτώσεις τις μπαταρίες σου» στην ηλιόλουστη παραλία για όλο 
το χρόνο, για να αντέξεις μετά το τρέξιμο της ζωής. Να μην διστάξεις λοιπόν, σε περιμένω. 

Θα έρθεις, έτσι δεν είναι; Το είπα στη μητέρα μου και στην αδελφή μου και σε περιμένουν 
κιόλας. 

Με όλη μου τη φιλία 

Νίκος 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
0. Το κείμενο είναι μια επιστολή πρόσκλησης. Χ  
21. Ο Γιώργος μάλλον θα ζει στην ελληνική πρωτεύουσα.   
22. Ο Νίκος ενημερώνεται τακτικά για την πορεία της ζωής του φίλου 

του. 
  

23. Ο Γιώργος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πάει διακοπές το κα-
λοκαίρι. 

  

24. Ο Γιώργος απεχθάνεται τους τουρίστες, αλλά αδιαφορεί για την 
ποιότητα του φαγητού στα παραθεριστικά κέντρα. 

  

25. Ο Νίκος μένει σ’ ένα εξοχικό.   
26. Στη Σάμο ο Γιώργος δεν θα μείνει μαζί με την οικογένεια του Νί-

κου. 
  

27. Ο Νίκος δουλεύει σαν ψαράς.   
28. Η κουζίνα είναι το μεράκι της μητέρας του Νίκου.   
29. Όταν εργάζεται, ο Γιώργος τρώει συνήθως έξω.   
30. Στην πρωτεύουσα υπάρχουν λιγότερα είδη φρούτων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
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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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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 

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

Jó munkát!
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1ο θέμα 

Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο με τις προθέσεις που ακολουθούν, γράφοντας τις λέξεις όχι 
στα κενά του κειμένου, αλλά στα αντίστοιχα τετραγωνάκια του πίνακα κάτω στη σελίδα. 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. 
Οι προθέσεις είναι οι ακόλουθες: γύρω από, υπέρ, ως προς, από, σε σχέση με, κάτω από, ενό-
ψει, μέσα σε, λόγω, εναντίον, για, με. 

 

Τον τελευταίο καιρό γίνονται πολλές συζητήσεις ______ (0) την πορεία της οικονομίας μας. 
Οι μισθοί στην Ουγγαρία είναι πολύ ______ (1) τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
δηλαδή πολύ χαμηλοί ______ (2) τους μισθούς των άλλων χωρών, ______ (3) άλλα λόγια εί-
μαστε πολύ πίσω ______ (4) τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ______ (5) τα εισοδήματα των εργα-
ζομένων. Σιγά-σιγά, βέβαια, οι μισθοί αυξάνονται, αλλά η αύξηση δεν γίνεται πάντα αισθητή 
______ (6) του πληθωρισμού. Ελπίζουμε, πάντως, ότι ______ (7) λίγα χρόνια μπορούμε να 
ρίξουμε τον πληθωρισμό, ______ (8) της εισόδου μας στην ευρωζώνη. Οι περισσότεροι στην 
Ουγγαρία στηρίζουν την είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ, είναι δηλαδή ______ (9) της 
επιλογής αυτής και λίγοι είναι εκείνοι που είναι ______ (10) μιας τέτοιας λύσης. Όλοι συμ-
φωνούν, όμως, ότι το μέλλον της ουγγρικής οικονομίας θα παραμένει αβέβαιο ______ (11) 
πολλά χρόνια ακόμα. 

 

 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
γύρω από      

 
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
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2ο θέμα 

Από το παρακάτω κείμενο λείπουν ορισμένες αντωνυμίες. Βρείτε ποια από τις 4 περιπτώσεις (α, 
β, γ, δ) ταιριάζει στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (12, 13, 14 ...) και 
σημειώστε το γράμμα της αντίστοιχης περίπτωσης όχι στα κενά του κειμένου, αλλά στα αντί-
στοιχα 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 κά-
τω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 

Μια φορά κι έναν καιρό στα πολύ παλιά χρόνια υπήρχε ένα μικρό χωριό που _____ (0) 
λέγανε Αγαθοχώρι. Στο Αγαθοχώρι όλοι οι άνθρωποι ήταν καλοί κι αγαπούσαν πολύ _____ 
(12). Είχε από _____ (13) καλά το Αγαθοχώρι, εκτός από αμπέλια και κληματαριές. Σταφύλι 
δεν είχαν δει ποτέ στα μάτια τους οι Αγαθοχωρίτες και κρασάκι, που γίνεται απ’ τα σταφύλια, 
δεν είχανε _____ (14) πιει. Μια μέρα ένας γέρος, που πήγε με το γαϊδουράκι του σε _____ 
(15) χωριό, έφερε γυρίζοντας μια μικρή ρίζα κληματαριά και _____ (16) φύτεψε στην αυλή 
του. Η κληματαριά μεγάλωσε κι όταν ήρθε ο Αύγουστος είχε κιόλας έτοιμο το πρώτο τσαμπί 
σταφύλι. Το ’κοψε γεμάτος χαρά ο καλός Αγαθοχωρίτης, το ’πλυνε στη βρυσούλα του, αλλά, 
πριν το φάει, σκέφτηκε: 

— Δεν είναι κρίμα να το φάω μόνος μου, ενώ μπορώ να καλέσω και το γείτονά μου να το φά-
με μαζί; Μια και δυο πλησίασε το φράχτη και φώναξε:  

— Γείτονα, έλα να φάμε μαζί το σταφύλι μου. 

Ήρθε ο γείτονας χαρούμενος μαζί με τη γυναίκα του, αλλά, πριν αρχίσουν να το τρώνε, είπε η 
καλή γυναίκα: 

— Τι κρίμα να το φάμε μόνοι _____ (17), αφού μπορούμε να καλέσουμε και τους άλλους 
γείτονες, που έχουν και μικρό παιδί. 

Ήρθαν λοιπόν και οι γείτονες οι άλλοι με το παιδί. Εκείνοι με τη σειρά τους σκέφτηκαν τους 
_____ (18) γείτονες, που ’χαν μάλιστα τρία παιδιά, ήρθαν κι εκείνοι με τα τρία παιδιά, 
εκείνοι κάλεσαν άλλους, οι άλλοι άλλους κι έτσι σιγά-σιγά η αυλή του καλού Αγαθοχωρίτη 
γέμισε ανθρώπους και παιδιά. 
 

0. α) τον 12. α) τον έναν ο άλλος 13. α) όλα τα 14. α) ποτέ τους 
β) το β) ο έναν τον άλλος β) όλο το β) ποτέ του 
γ) τους γ) ο ένας ο άλλον γ) τα όλα γ) ποτέ της 
δ) τα δ) ο ένας τον άλλον δ) το όλο δ) ποτέ μας 

 
15. α) άλλο ένα 16. α) του 17. α) του 18. α) δικού τους 

β) άλλο έναν β) το β) τους β) δικούς τους 
γ) ένα άλλο γ) της γ) μου γ) δικού του 
δ) έναν άλλο δ) τη δ) μας δ) δικούς του 

 
0. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
β        

 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου Eredeti szöveg átdolgozása 
 

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

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο. Βάλτε τα επίθετα που βρίσκονται σε παρένθεση με-
τά τα κενά στον κατάλληλο αριθμό και πτώση και γράψτε τα όχι στα κενά του κειμένου, αλλά 
στα αντίστοιχα τετραγωνάκια του πίνακα κάτω στη σελίδα. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι πα-
ράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με το γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 
 

Η     (0)     (πρώτος) διάλεξη της σειράς «Σύγχρονη Οικονομία» έγινε την Παρασκευή στο 
Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Η ομιλήτρια, μια καθηγήτρια Οικονομολογίας (η     (19)     
(ξανθός) κυρία με τη     (20)     (σκούρος) φούστα και την     (21)     (γκρίζος) μπλούζα στο 
κέντρο της φωτογραφίας), μίλησε για τις     (22)     (διεθνής) εξελίξεις στον τομέα του τουρι-
σμού. Παρ’ όλο που έκανε     (23)     (πολύς) ζέστη εκεί μέσα, είχε μαζευτεί     (24)     (πολύς) 
κόσμος. Φοιτητές και καθηγητές παρακολουθούσαν     (25)     (όλος) περιέργεια την     (26)     
(ενδιαφέρων) ομιλία της καθηγήτριας, η οποία αναφέρθηκε στις νέες τάσεις που παρατη-
ρούνται στον τουρισμό. Η βιομηχανία της αναψυχής και ειδικότερα ο τουρισμός αποτελεί, ό-
πως είναι     (27)     (γνωστός), σημαντικότατο κλάδο της εθνικής μας οικονομίας. Τελειώνον-
τας τη διάλεξή της η ομιλήτρια είπε πως είναι     (28)     (βέβαιος) ότι θα επακολουθούσε μια 
συζήτηση     (29)     (πλούσιος) σε προβληματισμό.     (30)     (Ενθουσιασμένος), το ακροατή-
ριο την καταχειροκρότησε και άρχισαν να πέφτουν βροχή οι ερωτήσεις. 

 

 
 

0. 19. 20. 21. 22. 
πρώτη     

 
 

23. 24. 25. 26. 
    

 
 

27. 28. 29. 30. 
    

 
 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 

19. 20. 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 ρήματα 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. 
 
 
Το ραδιόφωνο __0__  (μεταδίδω) τα παρακάτω στοιχεία για τα χθεσινά τροχαία ατυχήματα. 
 
«Μία 50χρονη __31__ (σκοτώνομαι), όταν το Ι.Χ., στο οποίο __32__ (επιβαίνω), ξέφυγε 
από την πορεία του και __33__ (προσκρούω) σε κολόνα. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο 
__34__ (καταλήγω) στο γκρεμό. Ο οδηγός και η σύζηγός του __35__ (μεταφέρομαι) στο 
νοσοκομείο, όπου η γυναίκαι δυστυχώς __36__ (υποκύπτω) στα τραύματά της. Αργότερα 
έγινε γνωστό ότι ο οδηγός __37__ (διαφεύγω) τον κίνδυνο. 
 
Αστικό λεωφορείο __38__ (παρασέρνω) και τραυμάτισε ελαφρά νέο άντρα που εκείνη την 
ώρα __39__ (διασχίζω) το δρόμο. Ο νέος αργότερα __40__ (καταθέτω) μήνυση κατά του 
οδηγού του λεοφωρείου.» 
 
 
 
 

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

μετέδωσε      

 
 

36. 37. 38. 39. 40. 

     

 
 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου 
Eredeti szöveg átdolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ η  γ ρ ά φ ε τ ε  κ ά τ ω  α π ό  τ η  γ ρ α μ μ ή  α υ τ ή  

N e  í r j o n  a  v o n a l  a l á !  —  E z t  a  t á b l á z a t o t  a  t a n á r  t ö l t i  k i .  

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

          10  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2012. május 24. 
0802 

Újgörög nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 11   
2. feladat 7   
3. feladat 12   

 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! 



 

Újgörög nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0802 
  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2012. május 24.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

2
. 

m
á

ju
s 

2
4

. 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2012. május 24. 
0802 

Újgörög nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 

Fontos tudnivalók 
 

 
 
 

Καλωσορίσατε στην ενότητα της κατανόησης προφορικού λόγου των απολυτηρίων εξετάσεων. 

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

Οι οδηγίες και τα κείμενα είναι γραμμένα στην κασέτα. 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 
κείμενο για πρώτη φορά, χωρίς διακοπή. 

 
 
0. Τι υπηκοότητα έχει ο Ίστβαν;  

Ουγγρική
1. Τι κάνει ο Ίστβαν στην Ουγγαρία; 

.........................................................................
2. Τι κάνει ο Ίστβαν στην Ελλάδα; 

.........................................................................
3. Πόση ώρα έχει που έφυγε από την πλ. Δημαρχείου; 

.........................................................................
4. Με τι μεταφορικό μέσο ήρθαν στην παραλία; 

.........................................................................
5. Πρώτη φορά έφαγε στην ταβέρνα; 

.........................................................................
6. Τι είδους φαγητά έχει η ταβέρνα; 

.........................................................................
7. Τι θυμήθηκε ο Ίστβαν μετά το φαγητό; 

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

.........................................................................
9. Πόσα μετρητά είχε ο Ίστβαν; 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. Max. Elért 
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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. Οι ειδήσεις είναι των εννέα  Χ 

10. Το πρώτο θέμα των πρωθυπουργών θα είναι η συνεργασία στη βιο-
λογία 

  

11. Ο Ιταλός πρωθυπουργός θα φύγει μεθαύριο   

12. Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε επειδή ακρίβηναν τα τρόφιμα   

13. Ο σεισμός δεν πείραξε το εσωτερικό της Τουρκίας   

14. Ο σεισμός δεν σκότωσε κανέναν   

15. Οι Σέρβοι νικήθηκαν από την Εθνική Ελλάδας   

16. Στα δυτικά και στα ανατολικά θα έχουμε συννεφιά   

17. Στον βορρά δεν θα φυσάει πολύ στη θάλασσα   

18. Στα νησιά θα κάνει λιγότερο κρύο απ’ ό,τι στα βουνά   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.  18. Max. Elért 
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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: 19, 20, 21...) 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 αναφέρεται Α) σε ψιλά-ψιλά κομματάκια 

19. Οι μελιτζάνες πρέπει να είναι κομμένες Β) ρίχνετε τριμμένο τυρί 

20. Οι πατάτες τηγανίζονται Γ) και μία στρώση μελιτζάνες 

21. Τα κρεμμύδια πρέπει να είναι κομμένα Δ) σε φέτες 

22. Την ώρα που σοτάρετε τον κιμά Ε) έχει μπεσαμέλ 

23. Ο κιμάς βράζει για μισή ώρα Ζ) θα ροδίσει καλά 

24. Πάνω στην πρώτη στρώση κιμά Η) και αυγά χτυπημένα 

25. Ο μουσακάς έχει από δύο στρώσεις πατά-
τες και κιμά 

Θ) σε χαμηλή φωτιά 

26. Η μπεσαμέλ είναι Ι) ένα είδος σάλτσας 

27. Για τη μπεσαμέλ χρειάζονται βούτυρο, 
αλεύρι, γάλα 

Κ) μαζί με τις μελιτζάνες 

28. Πάνω-πάνω ο μουσακάς Λ) συνοδεύεται από χωριάτικη σαλάτα 

29. Μετά από 40 λεπτά η μπεσαμέλ Μ) τον ανακατεύετε συνεχώς 

30. Όταν σερβίρεται, ο μουσακάς Ν) στον μουσακά 

 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Ν             
 

 

 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 9   
3. feladat 12   

VIZSGAPONT 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 

 
 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát!
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1ο θέμα 

Απαντήστε (120–150 λέξεις) στην παρακάτω αγγελία και ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες για 
τα μαθήματα χορού (ωράριο, διάρκεια, τυχόν ειδικές προϋποθέσεις, ευκολίες πληρωμής, δυνα-
τότητα μεσημεριανού φαγητού). Εξηγήστε σύντομα τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε 
για το πρόγραμμα του σχολείου. 

 
 ΧΟΡΕΨΤΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 
Γνωρίστε τσακώνικο, μπάλο, 

συγκαθιστό, πεντοζάλη, καραγκούνα, 
χασάπικο, καλαματιανό, μαλεβιζιώτη, 
τσάμικο και ζεϊμπέκικο χορεύοντας 
στην ειδικά διαμορφωμένη αυλή του 

σχολείου Ελληνικών «Νίκος 
Καζαντζάκης».  

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του 
πρόγραμμα, το σχολείο Ελληνικών για 
αλλόγλωσσους «Νίκος Καζαντζάκης» 
προσφέρει μαθήματα παραδοσιακών 
ελληνικών χορών από έμπειρους 

χοροδιδασκάλους. 
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2ο θέμα 

 

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

Θέμα 2/Α 

Καλοκαίρι ή χειμώνας; 

Κάντε μια σύγκριση μεταξύ του καλοκαιριού και του χειμώνα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 
ποια τα μειονεκτήματα των διακοπών το καλοκαίρι (κοντά σε μια λίμνη ή στη θάλασσα) και τον 
χειμώνα (π.χ. σ’ ένα χιονοδρομικό κέντρο ή σε μέρος που έχει πίστα για πατινάζ); Σε τι διαφέ-
ρουν οι καλοκαιρινές δραστηριότητες, τα φαγητά κλπ. από τα αντίστοιχα φαινόμενα του χει-
μώνα; Γράψτε ένα σχετικό αρθράκι για την τουριστική στήλη της μαθητικής εφημερίδας του 
σχολείου σας. 

Θέμα 2/Β 

Εκδρομή στη Βουδαπέστη 

Φανταστείτε πως είστε Έλληνας/Ελληνίδα και ήρθατε σαν τουρίστας για ολιγοήμερη εκδρομή 
στη Βουδαπέστη. Γράψτε τις εντυπώσεις σας από το πρώτο διήμερο σ’ έναν φίλο (μια φίλη) σας 
στην Ελλάδα, αναφέροντας τα θετικά και τα αρνητικά που συναντήσατε και παρουσιάζοντας με 
συντομία τα αξιοθέατα και την ιστορία της πόλης. 
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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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