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SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI  A 

Lënda: Gjuhë Greke 
 

 

1. Η σωστή απάντηση  είναι Δ 

2. Η σωστή απάντηση  είναι Γ 

3. Ο ήρωας εννοεί πως έψαχνε για μια λύση στο πρόβλημά του. 

4. Η σωστή απάντηση είναι Α 

5. Η σωστή απάντηση  είναι Δ 

6. Η σωστή απάντηση  είναι Δ 

7. Η σωστή απάντηση  είναι Β 

8. Ο ήρωας προτιμά το ταξίδι από τον τουρισμό γιατί το ταξίδι πάντα έχει κάτι από άγνωστο. 

9. Η σωστή απάντηση  είναι Δ 

10. α. Λάθος 

β. Λάθος 

Κείμενο 2 

11. Για τις ερωτήσεις α-ε, διαβάστε το παρακάτω κείμενο και σκεφτείτε μια λέξη που ταιριάζει καλύτερα 

στο κάθε κενό. Χρησιμοποιείστε μόνο μια λέξη. Υπάρχει ένα παράδειγμα στην αρχή (0).                                                                                             

5 μονάδες  

Είναι γνωστό (0)      ότι      πρέπει να πίνουμε πολύ νερό καθημερινά και δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε. 

Χρειάζεται μόνο (α)   λίγη/μια/κάποια/ελάχιστη     προσπάθεια.      Το   θέμα      

(β)  είναι     ότι συνηθίζουμε να πίνουμε διάφορα ροφήματα,  (γ)    άλλα     ξεχνάμε να πίνουμε αρκετό νερό. 

Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό (δ)   για    την υγεία μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε το 

νερό στην καθημερινή (ε)  μας   ζωή. 
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12. Η σωστή απάντηση  είναι Β 

13. Η σωστή απάντηση  είναι Α 

14. Η σωστή απάντηση  είναι Β 

 

 

15. α) Παρόλο που τους θεωρούσαν αφελείς, αντιλήφθηκαν τους υπαινιγμούς 

    β) Οι στρατηγοί είχαν την ικανότητα να εμπνέουν θάρρος στους στρατιώτες. 

 

 

16. α) Το 6
ο
 Σύνταγμα έκανε έφοδο και    κατέλαβε    την κορυφή. 

      β)    Αδιακρίτως   κοινωνικής καταγωγής όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. 

      γ) Η ευθύνη του    διδάσκοντος    είναι μεγάλη.                                                       3 μονάδες 

                                                                                                                                           
17. α) Να ομολογήσεις ότι    έσφαλες     αφήνοντας τη δουλειά σου. 

       β)  Στο παρελθόν,  πάντοτε     θεωρούνταν    καλύτεροι από τους άλλους. 

       γ) Τις προάλλες ο Γιάννης μάς    εξέθεσε     ανεπανόρθωτα με τη συμπεριφορά του.    

                                                                                                                                          3 μονάδες                                                                                                                

 

18. α) Εμεινε    κρυμμένος     μην  ξέροντας τί να κάνει. 

       β) Εχει     δοθεί/δόσει     παράταση για τον κατηγορούμενο. 

       γ)  Αν θέλει να τον πάρουν στη δουλειά, ας δείξει τί ξέρει.  

                                                                                                                                            

 

 

19/α   Η συστατική επιστολή τού δόθηκε από τον καθηγητή            ή  

          Η συστατική επιστολή δόθηκε σ’αυτόν από τον καθηγητή.                                                                                                                                             

19/β    Οι εργαζόμενοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον εργοδότη.                                                                                                                                              

 

 

20. 

 

 

Περιεχόμενο 20α οργάνωση 20β λεξιλόγιο 20γ Γραμματική 20δ 

2 μονάδες 2  μονάδες 2 μονάδες 2  μονάδες 

 

 
 


