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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 
 
Διαβάστε τις διαφημίσεις ενός τουριστικού γραφείου. Βρείτε τους τόπους (Α, Β, Γ ...) που 
ταιριάζουν στις περιγραφές (σημειωμένες με 1, 2, 3 ...) και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από 
το κείμενο, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό το γράμμα της λύσης που ταιριάζει 
στην περίπτωση. Η πρώτη περίπτωση (με 0)  είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με 
τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 
 
 
0.Ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Aνατολικής Mακεδονίας βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από τη μεσόγεια κωμόπολη, τις Kρηνίδες, γνωστές για τις ιαματικές πηγές τους 
(πηλοθεραπεία).  
 
1. Η πρώτη διακρατική προστατευόμενη περιοχή στη Nοτιοανατολική Eυρώπη. 
Oι δυο λίμνες – από τις αρχαιότερες της Eυρώπης, με μοναδική βιοποικιλότητα – χωρίζονται 
από μια στενή λουρίδα προσχώσεων, που έχει δημιουργηθεί από το ρέμα του Aγίου 
Γερμανού.  
 
2. Παραδοσιακά χωριά, με αυθεντική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, χτισμένα στην περιοχή των 
ορεινών συγκροτημάτων της Τύμφης, της Πίνδου και του Μιτσικελίου, τα Ζαγοροχώρια 
αποτελούν τόπο ιδανικό για περιπατητές και φυσιολάτρες. 
 
3. Ξεκινώντας από το Καρπενήσι, γνωρίζουμε τις ομορφιές της Ευρυτανικής φύσης. 
Είναι βέβαιο ότι η περιήγηση στο υπέροχο φυσικό ανάγλυφο του Τυμφρηστού, θα σας 
προσφέρει απλόχερα όμορφες εικόνες και μοναδικές συγκινήσεις.  
 
4. Τρίκερι, παραδοσιακό χωριό με αξιόλογο ιστορικό παρελθόν, πλούσια λαϊκή παράδοση και 
Παλαιό Τρίκερι, ιδανικός τόπος για περιπατητές και λάτρεις της θάλασσας, εδώ δε θα δείτε 
τροχοφόρα! 
 
5. H περιήγησή μας στο μαγευτικό βουνό Παγγαίου υπήρξε αναμφίβολα μια από τις πιο 
ευχάριστες εκπλήξεις στη γνωριμία μας με τις φυσικές ομορφιές του νομού Καβάλας!  
 
6. O βαθύς θαλάσσιος διαμελισμός του νησιού και τα γύρω νησάκια συνθέτουν μια 
συναρπαστική εικόνα. Μπαίνοντας στο λιμάνι θα αντικρίσετε σπίτια βαμμένα με χαρούμενα 
χρώματα. Εδώ θα περάσετε ήρεμες διακοπές, χωρίς να σας λείψει η πολυκοσμία.  
 
7. Περιλαμβάνει 250 περίπου αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και 
επινοήσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος κατόπιν έρευνας, μελέτης και 
κατασκευής  
 
8. Στην ακριτική περιοχή του Μπουραζανίου η οικογένεια Τάσσου έχει δημιουργήσει μια 
μοναδική και πολυσχιδή υποδομή στον τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας της 
άγριας ζωής.  
 
9. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο μαντείο των αρχαίων Ελλήνων, το μυθικό χώρο όπου 
μπορείτε να δείτε τα ερείπια του ναού του Απόλλωνος, το στάδιο, το γυμνάσιο, το θόλο, το 
θέατρο και πολλά άλλα αξιοθέατα.   
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10. Είναι μια όμορφη παραλιακή πόλη που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Πελοποννήσου. 
Το λιμάνι της είναι η κύρια πύλη από και προς την Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη. Τα 
αξιοθέατά της είναι ο ναός του Αγίου Ανδρέα, το Αρχαίο Ωδείο, το Βενετσιάνικο Κάστρο.  
 
Α. Μαγνησία, ένα «παλιό» και ένα «καινούριο» χωριό 

Β. Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 

Γ. Φίλιπποι 

Δ. Δελφοί, ο ιερός τόπος της αρχαιότητας 

Ε. Πρέσπες, λίμνες με εξαιρετική χλωρίδα και πανίδα 

Ζ. Πάτρα, η πύλη προς την Δυτική Ευρώπη 

Η. Καβάλα, στο μαγευτικό Παγγαίο  

Θ. Δυτικό Ζαγόρι 

Ι. Σύμη, το ήσυχο νησί δίπλα στη Ρόδο 

Κ. Ευρυτανία, ο γύρος του Τυμφρηστού 

Λ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικό Πάρκο 

 
 
 

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

 
 
 
 

Διασκευή αυθεντικού κειμένου www.diakopes.gr 
Eredeti szöveg átdolgozása www.diakopes.gr 
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2ο θέμα 
 
Διαβάστε το κείμενο που αναφέρεται στη λαϊκή αγορά και σχηματίστε Χ δίπλα σε κάθε φράση 
που ακολουθεί το κείμενο στην αντίστοιχη στήλη ανάλογα με το αν η φράση είναι σωστή ή 
λάθος. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο 
φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή. 

 
 
 
 

Λαϊκή αγορά 
 
 
Η λαϊκή αγορά είναι εβδομαδιαία διοργάνωση πώλησης φρέσκων τροφίμων με κύριο σκοπό 
την προμήθευση του πληθυσμού με βασικά προϊόντα διατροφής κατευθείαν από τον 
παραγωγό από την μια, και για να δώσει την δυνατότητα στον παραγωγό να διοχετεύσει τα 
προϊόντα του κατευθείαν στον καταναλωτή από την άλλη μεριά. Βέβαια εκτός από γεωργικά 
τρόφιμα στην λαϊκή αγορά συναντούμε και άλλα προϊόντα, διατροφής και μη, π.χ. ψάρια, 
ρουχισμό και άλλα. 

Η λαϊκή αγορά συνήθως διοργανώνεται μια φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένο, πάντα 
το ίδιο μέρος, που συνήθως είναι μια πλατεία ή ένας δρόμος. Διαρκεί λίγες ώρες. Συνήθως 
από το πρωί (οχτώ η ώρα) μέχρι το μεσημέρι (δύο ή τρεις). Οι πάγκοι είναι φορητοί, 
συναρμολογούνται το πρωί και αποσυναρμολογούνται στο τέλος της αγοράς. 

Η λαϊκή αγορά σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, διεκδικώντας τις ρίζες της στην 
αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα στην Καμπανία, θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά και 
πόλος τουριστικής έλξης. Οι λαϊκές αγορές στην εν λόγω περιφέρεια θεωρούνται 
περισσότερες από ό,τι σε άλλες περιφέρειες της Ιταλίας. 

Στην Ελλάδα οι λαϊκές αγορές αποτελούν επίσης παράδοση για πολλές, αν όχι όλες τι πόλεις. 
Άπαξ την εβδομάδα σε κάθε γειτονιά της Αθήνας για παράδειγμα φιλοξενείται λαϊκή αγορά, 
μάλιστα στα όρια του Δήμου Αθηναίων λειτουργούν επισήμως 44 λαϊκές αγορές. 

Και για την Κύπρο φαίνεται πως η λαϊκή αγορά δεν είναι απλώς ανάγκη αλλά και παράδοση 
που πρέπει να διατηρηθεί και να κερδίσει το χαμένο της έδαφος σε σχέση με τις υπεραγορές, 
χωρίς τη σχέση μεσαζόντων, από την παραγωγή στην κατανάλωση, με τιμές ελκυστικότερες 
από εκείνες των υπεραγορών. 
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 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Η λαϊκή αγορά είναι εβδομαδιαία διοργάνωση πώλησης 
φρέσκων τροφίμων 

Χ  

11. Εδώ ο παραγωγός πουλάει τα προϊόντα του.   
12. Στην λαϊκή εκτός από γεωργικά τρόφιμα πωλούνται και 
άλλα προϊόντα.  

  

13. Διοργανώνεται μια φορά την εβδομάδα τα απογεύματα, 
πάντα σε διαφορετικά μέρη. 

  

14. Οι πάγκοι είναι σταθεροί, καλά βιδωμένοι στην 
άσφαλτο του δρόμου να μην κλαπούν.    

  

15. Στην Καμπανία η λαϊκή αγορά έχει ρίζες στην 
αρχαιότητα και την επισκέπτονται πολλοί τουρίστες. 

  

16. Η λαϊκή αγορά θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά σε 
όλη την Ιταλία. 

  

17. Στην Ελλάδα η αγορά αποτελεί παράδοση για κάθε 
πόλη. 

  

18. Στην ελληνική πρωτεύουσα λειτουργούν 44 λαϊκές 
αγορές επισήμως. 

  

19. Στην Κύπρο η λαϊκή αγορά δεν είναι παράδοση.   
20. Οι τιμές της λαϊκής αγοράς πρέπει να είναι πιο φτηνές 
από εκείνες των υπεραγορών. 

  

 
 
 
 
 
 

Διασκευή αυθεντικού κειμένου από τη Βικιπαίδεια 
Eredeti szöveg átdolgozása Wikipedia (internet) 
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3ο θέμα 
 
Διαβάστε το κείμενο για το αρχαίο θέατρο. Αντιστοιχίστε τις φράσεις της πρώτης στήλης (με 
αραβικούς αριθμούς: 21, 22, 23 ...) με τις φράσεις της δεύτερης στήλης (με κεφαλαία γράμματα: 
Α, Β, Γ ...) και συμπληρώστε τον πίνακα κάτω στη σελίδα, βάζοντας στο τετραγωνάκι κάτω από 
τον αριθμό το γράμμα της φράσης που ταιριάζει. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
Μη γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός 
προορίζεται για τον καθηγητή. 

 
 
 

Το αρχαίο θέατρο 
 

Καθώς η ελληνική δραματουργία γεννήθηκε ταυτόχρονα με το χορό, το σημαντικότερο 
κομμάτι απόδοσης του έργου ήταν η ορχήστρα, δηλαδή η θέση για το χορό (όρχησις). Ο 
τραγικός χορός συνίστατο από 12 ή 15 άτομα (χορευτές), πιθανώς νέους λίγο πριν τη 
στρατιωτική τους θητεία, μετά από μερικά χρόνια εκπαίδευσης. Οι Αθηναίοι άλλωστε 
διδάσκονταν τραγούδι και χορό από πολύ νεαρή ηλικία. Σε αντίθεση με τον πολυπληθή χορό, 
υπήρχαν μόνο τρεις ηθοποιοί στην αθηναϊκή τραγωδία του 5ου π.Χ. αιώνα. Η αρχική λέξη 
που απέδιδε την έννοια "ηθοποιός" ήταν υποκριτής, και υποδήλωνε τον ηθοποιό που 
απαντούσε στον χορό. Ο Θέσπης λέγεται πως εισήγαγε και ήταν ταυτόχρονα ο πρώτος 
ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής. Η εισαγωγή ενός δεύτερου ηθοποιού (δευτεραγωνιστής) 
αποδίδεται στον Αισχύλο και του τρίτου (τριταγωνιστής) στον Σοφοκλή. Από τη μακρινή 
αρχαιότητα δεν έχουν διασωθεί έργα με έναν μόνο ηθοποιό, αν και οι Πέρσες του Αισχύλου 
απαιτούν μόνο δύο ηθοποιούς. 

Συνήθως κάθε ηθοποιός ανελάμβανε να υποδυθεί διάφορους ρόλους, και είναι συνήθως 
δυνατό να διαιρεθούν τα μέρη ομιλίας της ελληνικής τραγωδίας σύμφωνα με τους 
χαρακτήρες που βρίσκονται επί σκηνής. Συχνά η απόδοση των ρόλων είχε μια εσωτερική 
θεματική ενότητα, σχετική με το έργο. Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που οι θεατές μπορούσαν 
να ξεχωρίζουν τους ηθοποιούς, παρά το γεγονός ότι ήταν καλυμμένοι με κοστούμια και 
μάσκες, καθώς υπήρχε βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό το 449 π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / 12 2012. május 24. 
1011 

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

 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 
0. Η δραματουργία γεννήθηκε Α) υπήρχαν μόνο τρεις ηθοποιοί. 
21. Αρχικά το σημαντικότερο κομμάτι του 
έργου 

Β) εισήγαγαν ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής. 

22. Ο τραγικός χορός αποτελούταν Γ) ο Θέσπης. 
23. Οι χορευτές πιθανών ήταν νέοι Δ) από 12 ή 15 χορευτές. 
24. Στην αθηναϊκή τραγωδία του 5ου αιώνα 
π.Χ. 

Ε) με κουστούμια και μάσκες. 

25. Αρχικά ο ηθοποιός Ζ) μαζί με το χορό. 
26. Τον πρώτο ηθοποιό εισήγαγε Η) απαντούσε στο χορό. 
27. Τον δεύτερο και τον τρίτο ηθοποιό Θ) που δεν ήταν ακόμα φαντάροι. 
28. Συνήθως κάθε ηθοποιός Ι)  ο καλύτερος ηθοποιός. 
29. Οι ηθοποιοί ήταν καλυμμένοι Κ) ήταν η ορχήστρα. 
30. Το 449 π.Χ. βραβεύτηκε Λ) είχε δικό του ρόλο. 

 

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

 
 
 
 

Διασκευή αυθεντικού κειμένου από τη Βικιπαίδεια 
Eredeti szöveg átdolgozása Wikipedia (internet) 
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 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 αριθμητικά, τα οποία δίνονται πριν από τα κενά, τα 
οποία με τη σειρά τους είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση. Συμπληρώστε 
τα κενά με γράμματα στον πίνακα που ακολουθεί το κείμενο. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι 
παράδειγμα. 
 

Η Βουδαπέστη 
 
Η Βουδαπέστη είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έχει περίπου 1.700.000 __(0)__ 
κατοίκους. Η Βουδαπέστη έγινε μια ενιαία πόλη στις 17 /11/1873 __(1)__ με την ένωση της 
Buda (Βούδα), Óbuda (Όμπουντα, παλαιά Βούδα) και Pest (Πέστη). Έχει 23 __(2)__  
διαμερίσματα. Είναι η 7η __(3)__  μεγαλύτερη πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ιστορία της Βουδαπέστης αρχίζει με τη ρωμαϊκή πόλη Aquincum, που ιδρύθηκε περίπου το 
89 __(4)__  στην τοποθεσία μιας προηγούμενης κελτικής πόλης κοντά στη μετέπειτα Óbuda, 
και από το 106 __(5)__  μέχρι το τέλος του 4ου __(6)__  αιώνα ήταν η πρωτεύουσα της 
επαρχίας της Κάτω Παννονίας.  
Η περιοχή καταλήφθηκε γύρω στο έτος 900 __(7)__  από τους Μαγυάρους της κεντρικής 
Ασίας.  
Η κατάκτηση του μεγαλύτερου μέρους της Ουγγαρίας τον 16ο __(8)__  αιώνα από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία διέκοψε την ανάπτυξη της πόλης: Η Βούδα και η Πέστη πέρασαν 
στα χέρια των εισβολέων το 1541 __(9)__ και απελευθερώθηκαν το 1686 __(10)__.  
 
 

0. ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 

 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου από τη Βικιπαίδεια 
Eredeti szöveg átdolgozása Wikipedia (internet) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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2ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια ρήματα, τα οποία δίνονται πριν από τα κενά, τα 
οποία με τη σειρά τους είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση. Βρείτε τον 
σωστό τύπο προστακτικής που ταιριάζει σε κάθε κενό και συμπληρώστε τον πίνακα που 
ακολουθεί το κείμενο. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. 
 
Τι θα πρέπει να κάνω αν αρρωστήσω από γρίπη 
  
Δεν είναι αναγκαίο κάθε άτομο που πάσχει από γρίπη  να δει γιατρό. 
Αν πάσχετε από ελαφριά συμπτώματα γρίπης, (κάνω) __(0)__ τα εξής : 
  

• (Μένω) __(11)__ σπίτι και να μην πάτε στη δουλειά, στο σχολείο σε τόπους 
κοσμοσυρροής ή  δημόσιες συγκεντρώσεις μέχρι να φύγουν τα συμπτώματά 
σας.  

• (Αποφεύγω) __(12)__, όπου είναι δυνατόν  επαφή με άλλα άτομα. 
• (Πλένω) __(13)__ τα χέρια σας τακτικά και πάντα μετά από βήξιμο ή 

φτάρνισμα.  
• (Σφουγγίζω) __(14)__ κάθε μέρα επιφάνειες που αγγίζονται συχνά 

 χρησιμοποιώντας απολυμαντικό τακτικά ή ένα σφουγγάρι που περιέχει 
οινόπνευμα. 

• (Καλύπτω) __(15)__ τη μύτη και το στόμα σας κάθε φορά όταν βήχετε και 
φταρνίζεστε και όταν χρησιμοποιείτε χαρτομάντιλα, (βεβαιώνομαι) 
__(16)__ ότι τα έχετε βάλει προσεκτικά σε σακούλα σκουπιδιών . 

• (Παραμένω) __(17)__  ξαπλωμένοι, (πίνω) __(18)__ μπόλικα υγρά 
(πορτοκαλάδες, νερό) και για την ανακούφιση από πόνους, πυρετό, βήχα  
(χρησιμοποιώ) __(19)__ παυσίπονα και αντιβηχικά.           

 
0.   Κάντε 

11. ____________________________________________ 

12. ____________________________________________ 

13. ____________________________________________ 

14. ____________________________________________ 

15. ____________________________________________ 

16. ____________________________________________ 

17. ____________________________________________ 

18. ____________________________________________ 

19. ____________________________________________  

Διασκευή αυθεντικού κειμένου Eredeti szöveg átdolgozása www.gripi.gr 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Max. Elért 
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3ο θέμα 
 
Από το παρακάτω κείμενο λείπουν κάποιες λέξεις. Βρείτε ποια από τις 4 (α, β, γ, δ) ταιριάζει 
στα κενά που είναι σημειωμένα με αραβικούς αριθμούς (20, 21, 22 ...) και σημειώστε το 
γράμμα της αντίστοιχης περίπτωσης στα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δεύτερης σειράς του 
πίνακα που βρίσκεται κάτω από τις λέξεις. Η πρώτη περίπτωση (με 0) είναι παράδειγμα. Μη 
γράφετε στον πίνακα με τον γκρίζο φόντο κάτω-κάτω στη σελίδα, διότι αυτός προορίζεται 
για τον καθηγητή. 

Οι καλικάντζαροι 
Οι καλικάντζαροι είναι μια παλιά παράδοση στην πατρίδα μας. Και σε κάθε τόπο, και πιο 

πολύ στα χωριά, υπάρχουν χίλιοι θρύλοι και __(0)__  γύρω από αυτούς. Εμφανίζονται κάθε 
Χριστούγεννα. Μερικοί λένε ότι είναι __(20)__, άλλα καλά και άλλα κακά. Άλλοι πάλι 
πιστεύουν ότι είναι παράξενα __(21)__, μαλλιαρά και ότι τρυπώνουν στα σπίτια από τις 
καμινάδες. Τις νύκτες πηγαίνουν και κλέβουν τα φαγητά που βρίσκουν. Όταν τελειώσουν το 
φαγητό τους αρχίζουν να __(22)__. 

Όλοι οι  χωρικοί, όταν πλησιάζει βράδυ, φοβούνται να ξεμυτίσουν από το σπίτι τους, 
προπάντων τα μικρά παιδιά, ως ότου έρθει η γιορτή __(23)__, που ρίχνουν το σταυρό και οι 
καλικάντζαροι εξαφανίζονται. Τότε πάνε και ζούνε κάτω από τη γη.  

Σε πολλά χωριά ρίχνουνε __(24)__ κάρβουνα στα πηγάδια, για να μην μαγαρίσουν οι 
καλικάντζαροι. 

Δεν μπορώ να σας εξηγήσω καλύτερα, τι είναι ένας Καλικάντζαρος. Θα ήθελα πολύ να 
έβλεπα έναν Καλικάντζαρο, αλλά νομίζω πως δεν θα το κατορθώσω. __(25)__: γιατί δεν 
υπάρχουν. 

 
0. α) έθιμο 20. α) πνεύματα 21. α) ον 
    β) έθιμα       β) πνεύμα        β) ούσα 
    γ) έτοιμο       γ) πνεύμονας       γ) όντα 
    δ) έτοιμα       δ) πνεύμονες       δ) ων 
 
22. α) χορέψουν  23. α) το Φως 24. α) αναμμένα  
      β) χόρεψαν       β) τα Φώτα       β) ανάβοντας  
      γ) χορεύουν       γ) του Φωτός        γ) αναβράζουσα 
      δ) χόρευαν       δ) των Φώτων        δ) αναμένω  
 

25. α) Απλότητα 
      β) Απλοποιώντας  
      γ) Απλούστατα 
      δ) Απλώνοντας 

 
0. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
β       

 
Διασκευή αυθεντικού κειμένου http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page09.htm 

 
20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
  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 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!   
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  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2012. május 24.  8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
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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 άρθρο από ένα περιοδικό για τη νίκη των Ελλήνων στον διαγωνισμό 
Eurovision. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αντιστοιχήσετε το πρώτο μέρος κάθε φράσεις, 
σημειωμένο με αραβικούς αριθμούς, με το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη συνέχεια της ίδιας 
φράσης, σημειωμένη με κεφαλαία γράμματα. Μετά συμπληρώστε τον πίνακα κάτω από τις 
φράσεις, βάζοντας στο τετραγωνάκι με τον αριθμό το γράμμα της συνέχειας που ταιριάζει. Η 
πρώτη περίπτωση με μηδέν είναι παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι 
αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.  

 

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη 
0. Η Ελλάδα κέρδισε στο διαγωνισμό της 
Eurovision 

Α) κινούταν μεταξύ της 6ης και 10ης 
θέσης. 

1. Η Έλενα κέρδισε την ημέρα Β) η Λετονία, μετά η Ρουμανία, μετά η 
Μάλτα. 

2. Το My Number One έφτασε στην 
κορυφή με μεγάλη διαφορά 

Γ) και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

3. 12 βαθμούς έδωσε  Δ) της ονομαστικής γιορτής της. 
4. Αρχικά η Ελλάδα Ε) και η ομογένεια της Ευρώπης. 
5. Την Ελλάδα απείλησαν αρχικά Ζ) μετά από 30 χρόνια. 
6. Το team της Ελλάδας  Η) αλλά συμμεριζόταν τη μεγάλη χαρά 

των Ελλήνων. 
7. Η Κύπρος δυστυχώς δεν τα πήγε πολύ 
καλά 

Θ) από το δεύτερο τραγούδι της Μάλτας. 

8. Την Έλενα υποστήριξε Ι) πανηγύριζε έξαλλο.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Θα ακούσετε μια περιγραφή για τις παροχές ενός ξενοδοχείου. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι 
να σημειώσετε ένα Χ στην αντίστοιχη στήλη, δίπλα σε κάθε φράση, ανάλογα αν είναι σωστό ή 
λάθος, όπως βλέπετε στην πρώτη περίπτωση, παράδειγμα με μηδέν. Μην γράφετε στον πίνακα 
με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για τον καθηγητή.  

 
 
 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
0. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με θέα στο 
Δούναβη. 

Χ  

9. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι σε 15 λεπτά από το 
ξενοδοχείο. 

  

10. Το ξενοδοχείο δεν έχει ούτε ασανσέρ ούτε air-condition.   
11. Μετά από το γυμναστήριο μπορείς να ξεκουραστείς στη 
σάουνα, στην πισίνα ή στο τζακούζι. 

  

12. Έχεις δυνατότητα να πλύνεις, να στεγνώσεις και να 
σιδερώσεις τα ρούχα σου. 

  

13. Το πάρκινγκ όπως και το ίντερνετ είναι δωρεάν.   
14. Το check in και το check out είναι 24ωρο.   
15. Για την ακύρωση δωματίου πρέπει να πληρώσετε σε 
κάθε περίπτωση. 

  

16. Τα παιδιά πάνω από 12 χρονών χρεώνονται.   
17. Δεν επιτρέπονται σκυλιά και γάτες.   
18. Στο εστιατόριο σερβίρονται μόνο ουγγρικά φαγητά.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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3ο θέμα 

Θα ακούσετε περιγραφές αρχαίων ολυμπιακών αθλημάτων. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα 
αριθμημένα κενά με τα ονόματα των αθλημάτων που σας δίνονται, προσέχοντας η σειρά να 
αντιστοιχεί με τη σειρά που ακούγονται στην περιγραφή. Η πρώτη περίπτωση με μηδέν είναι 
παράδειγμα. Μη γράφετε στον πίνακα με γκρίζο φόντο διότι αυτός προορίζεται για τον 
καθηγητή.  

 
Ακοντισμός, Άλμα, Δρόμος, Ιππόδρομος, Παγκράτιο, Πάλη, Πένταθλο, Πυγμή 
 
 
 
0. Δρόμος 

19. _____________________________________ 

20. _____________________________________ 

21. _____________________________________ 

22. _____________________________________ 

23. _____________________________________ 

24. _____________________________________ 

25. _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

elért  
pontszám 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
  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 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:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2012. május 24.  8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
  
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 
Ebben az összetevőben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

1ο θέμα 

«Τι ζώδιο  είσαι;» Είναι μια ερώτηση της μόδας σήμερα. Εσείς πιστεύετε στα άστρα; Διαβάζετε 
καθόλου τι γράφουν τα περιοδικά για το ζώδιό σας; Πιστεύετε ότι το ζώδιο επηρεάζει τον 
χαρακτήρα του ανθρώπου; Διαβάστε μια περιγραφή ενός ζώδιου από ένα περιοδικό και γράψτε 
τη γνώμη σας για το θέμα (50-80 λέξεις). 
 

Κριός   
«Κι έρχεται η στιγμή για ν’ αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφήσεις!» που λέει 
και το τραγούδι … Η σημερινή ημέρα θα είναι αρκετά έντονη και θα κληθείς να βάλεις 

πολλά πράγματα σε τάξη, αν θέλεις να ξέρεις ποια πορεία θα επιλέξεις τις επόμενες μέρες. 
Θα σε συμβούλευα να μην ανακοινώσεις τα σχέδιά σου και να κινηθείς με αρκετή 

μυστικότητα. Πολύ δικά σου άτομα ίσως μπορούν να σε βοηθήσουν σε κάποια θέματα που 
σε προβληματίζουν. 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2ο θέμα 

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

2/A  

 

Ο καλύτερος φίλος μου 

 

Παρουσιάστε τον/την καλύτερο/καλύτερη φίλο/φίλη σας. Γιατί είστε φίλοι; Έχετε κοινά 
χαρακτηριστικά; Κάνετε κοινά προγράμματα; Πώς διαλέγει κανείς τους φίλους του; Γιατί 
έχουμε ανάγκη από φίλους;  
 

 

2/Β  

 

Οι τέσσερις εποχές 

 

Κάθε εποχή έχει τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της. Γράψτε την γνώμη σας για τις 
εποχές: γιατί προτιμάτε τη μια περισσότερο από την άλλη, ποιες είναι οι ομορφιές των εποχών, 
με ποιες χαρακτηριστικές δραστηριότητες συνδέεται η κάθε εποχή κτλ.  

 

Σας παρακαλώ να σημειώσετε εδώ ποιο από τα δυο θέματα διαλέξατε:    
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 

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

1. feladat összesen 11  

2. 

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

2. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
     
   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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