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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                                                                            

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΑΝΩΣΔΡΗ  ΚΑΙ  ΑΝΩΣΑΣΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                                                    

ΤΠΗΡΔΙΑ  ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 

ΓΡΑΠΣΗ  ΔΞΔΣΑΗ  ΓΙΑ  ΑΠΟΚΣΗΗ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ                                                       

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ  ΓΝΩΗ ΣΗ  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

Ημεπομηνία: 7 Απξηιίνπ 2011                                                                                                 

Γιάπκεια: 2 ώξεο θαη 15 ιεπηά 

 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) ζελίδερ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: ΔΚΘΔΗ (Μονάδερ 50) 

Να αναπηύξεηε ΔΝΑ από ηα πιο κάηω θέμαηα (450 – 500 λέξειρ): 

1. Οη γεσθπζηθνί επηζηήκνλεο πξνεηδνπνηνύλ όηη ν θίλδπλνο πεξηθεξεηαθώλ ππξεληθώλ 

πνιέκσλ είλαη ζήκεξα κεγαιύηεξνο από ό,ηη ζε  πξνεγνύκελεο επνρέο.                 

 

Να ζρνιηάζεηε ηελ πην πάλσ ζέζε, λα αλαθέξεηε ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ έλαο ππξεληθόο πόιεκνο θαη λα εηζεγεζείηε ηξεηο 

ηξόπνπο απνηξνπήο ελόο ελδερόκελνπ ππξεληθνύ πνιέκνπ. 

 

 

2. Η νξζή ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη ζηελ πξόνδν θαη 

ηελ επεκεξία ηεο αλζξσπόηεηαο. 

 

Να παξνπζηάζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ην ξόιν  ηνπ ππεύζπλνπ επηζηήκνλα, αλαθεξόκελνη ζηα 

βαζηθά, θαηά ηελ άπνςή ζαο, γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, θαζώο θαη ηελ επζύλε 

ηνπ θξάηνπο ζηε δεκηνπξγία κηαο αζθαινύο θαη επεκεξνύζαο θνηλσλίαο. 

 

 

3. Η γλώζε κηαο ή πεξηζζόηεξσλ μέλσλ γισζζώλ απνηειεί βαζηθό εθόδην γηα επηθνηλσλία, 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη αλέιημε ησλ λέσλ. 

 

Να αλαπηύμεηε ηελ πην πάλσ ζέζε, αλαθεξόκελνη ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

γισζζνκάζεηα είλαη απαξαίηεην πξνζόλ γηα ην ζύγρξνλν λέν. 
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ΜΔΡΟ Β΄: ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ (Μονάδερ 30) 

 

Να διαβάζεηε με πποζοσή ηο πιο κάηω κείμενο και να απανηήζεηε Δ ΟΛΔ ηιρ 

επωηήζειρ πος ακολοςθούν: 

 

Η εμεηδίθεπζε ζπλδέεηαη άμεζα κε ηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο θαη έρεη ζρέζε κε ηελ 

επηζηήκε, ηελ ηερληθή, αιιά θαη ηελ παξαγσγή επξύηεξα. Έρεη ζρέζε θαη κε ηε ρεηξσλαθηηθή 

αιιά θαη κε ηελ πλεπκαηηθή εξγαζία. Η εμεηδίθεπζε βαζίδεηαη ζηηο θπζηθέο ηθαλόηεηεο ή 

δεμηόηεηεο, αθόκα θαη θιίζεηο ηνπ αηόκνπ, ν εληνπηζκόο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηνο ζε 

θάπνηα ειηθία. Όκσο θαιιηεξγείηαη, αλαπηύζζεηαη, ή θαη απνρηηέηαη, κε ηελ άζθεζε, ηε 

κάζεζε, θαη κάιηζηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε θάπνηα θιίζε. 

 

Πξνζπαζώληαο θαλείο λα εληνπίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ζα πηνζεηνύζε 

θαηαξρήλ ηελ άπνςε όηη ε εμεηδίθεπζε γεληθά ζεκαίλεη άλνδν θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

δσήο. ρεηηθά κε απηό ν Samuelson γξάθεη: «ήκεξα δελ ζα είρακε ηα νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο καδηθήο παξαγσγήο, ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ζύγρξνλν βηνηηθό επίπεδν, 

αλ ε παξαγσγή ήηαλ νξγαλσκέλε έηζη ώζηε λα δηεμάγεηαη ζε απηάξθεηο αγξνηηθέο 

νηθνγέλεηεο θαη πεξηνρέο». Ωο επηκέξνπο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα κπνξνύζακε λα 

επηζεκάλνπκε ηε μεγιζηοποίηζη ηεο απόδνζεο, ηελ πςειή δει. απνδνηηθόηεηα (απηό 

βέβαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί να πποζθέπει έλαο ζύγσπονορ 

ηερληθόο εμνπιηζκόο θαη νη λέεο μέθοδοι παξαγσγήο), ηελ πνηόηεηα ζην παξαγόκελν έξγν, 

ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ηε κείσζε ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κόρζνπ. Βέβαηα γηα 

κείσζε ηεο ηηκήο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ, πνπ ζα έπξεπε λα έξρεηαη θαη΄ αλάγθε, δελ 

κηιάκε, γηαηί εδώ παπεμβαίνοςν θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα 

κνλνπώιηα. Δπηζεκαίλνπκε αθόκε όηη ν εμεηδηθεπκέλνο ζε θάπνηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

θάλεη ελέξγεηεο απιέο, θαη επνκέλσο, πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη ε απινπνίεζε πνπ 

πεηπραίλεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο από ηνλ 

εξγαδόκελν. 

 

Αληηκεησπίδνληαο ηώξα ην ρώξν ηεο επηζηήκεο, ζεσξνύκε όηη ε εμεηδίθεπζε είλαη 

απαξαίηεηε. Η εξειδίκεςζη, παπαηηπεί ο Ι. Μ. Παναγιωηόποςλορ, αποηελεί 

αναπόδπαζηη ανάγκη, γιαηί κανείρ δεν έσει ηο δικαίωμα ζήμεπα να καςσηθεί όηι 

καηέσει όλερ ηιρ γνώζειρ ηηρ εποσήρ ηος, αθού, απλούζηαηα, όπωρ λέει, ο ηύπορ ηος 

ολοκληπωμένος ζοθού, καηά ηο ππόηςπο ηος Απιζηοηέλη, ηος Λεονάπνηο νηα Βίνηζι 

ή ηος Γκαίηε, είναι ηώπα αππαγμαηοποίηηορ. Αθνύ ηε γλώζε δελ ηε ραξαθηεξίδεη ην 

πεπεξαζκέλν, ε εμεηδίθεπζε ζην ρώξν ηεο επηζηήκεο είλαη αλαγθαία, γηαηί επηηξέπεη ηελ 

αδπομεπή θαη ηέιεηα εμέηαζε, όζν ην δπλαηό, ελόο ηνκέα. Αλ βέβαηα ςπάπσοςν ηα 

πεξηζώξηα γηα ηέιεηα εμέηαζε ελόο ρώξνπ ηνπ επηζηεηνύ κέζα από ηελ εηδίθεπζε, ζα ήηαλ 

κεγάιε πλάνη λα ζεσξήζνπκε όηη θάζε εηδηθόο είλαη θαη ηέιεηνο.  

 

Αλ ινηπόλ, εθ πξώηεο όςεσο, ε εμεηδίθεπζε παξνπζηάδεηαη σο βαζικόρ ζπληειεζηήο ηεο 

θνηλσληθήο πποόδος, ρξεηάδεηαη λα δνύκε θαη ηηο ηεξάζηηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη. 

Αλαθέξακε ήδε όηη κε ηελ εμεηδίθεπζε έρνπκε σο απνηέιεζκα ηε δηαίξεζε ηνπ παξαγόκελνπ 

έξγνπ ζε απιέο ελέξγεηεο θαη, ζα ζεκεηώλακε, θαη επαλαιακβαλόκελεο. Απηή ε ηππνπνίεζε, 

απηή ε επαλάιεςε, ν θαηακεξηζκόο ηνπ έξγνπ, ηππνπνηεί θαη ηνλ άλζξσπν, αμβλύνει ηελ 
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εςαιζθηζία ηνπ, θνπξάδεη, νδεγεί ζηελ αιινηξίσζε, ηελ έιιεηςε δει. ελδηαθέξνληνο από ηε 

κεξηά ηνπ εξγαδόκελνπ γηα ην παξαγόκελν έξγν θαη ηελ πνηόηεηά ηνπ.  

Η πξνσζεκέλε, ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο, εμεηδίθεπζε ζεκαίλεη θαη 

ζπλερώο απμαλόκελε αλεξγία, κε ηεξάζηηεο, όρη κόλν νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο, αιιά θαη 

πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. 

 

Αζ. Κ. Κηηζάθεο, Οι πποεκηάζειρ ηηρ εξειδίκεςζηρ, Κνηλσληθά Γνθίκηα, Αζήλα, ρ.ρ. (δηαζθεπή) 

 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

 

1. Να γξάςεηε, κε δηθά ζαο ιόγηα, πεξίιεςε ηνπ πην πάλσ απνζπάζκαηνο ζε 100 – 120 

ιέμεηο.  

                                                                                                                       (μονάδερ 10) 

2.  Να επηζεκάλεηε ηέζζεξα (4) πιενλεθηήκαηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ζύκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, θαη λα ηα εμεγήζεηε. 

                                                                                                                       (μονάδερ 10) 

3. Η εξειδίκεςζη, παπαηηπεί ο Ι. Μ. Παναγιωηόποςλορ, αποηελεί αναπόδπαζηη ανάγκη, γιαηί 

κανείρ δεν έσει ηο δικαίωμα ζήμεπα να καςσηθεί όηι καηέσει όλερ ηιρ γνώζειρ ηηρ εποσήρ 

ηος, αθού, απλούζηαηα, όπωρ λέει, ο ηύπορ ηος ολοκληπωμένος ζοθού, καηά ηο 

ππόηςπο ηος Απιζηοηέλη, ηος Λεονάπνηο νηα Βίνηζι ή ηος Γκαίηε, είναι ηώπα 

αππαγμαηοποίηηορ. 

 

Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηνπ πην πάλσ απνζπάζκαηνο ζε 8 – 10 γξακκέο. 

                                                                                                                             (μονάδερ 10) 

 

ΜΔΡΟ  Γ΄: ΓΛΩΑ         (Μονάδερ 20)  

 

Οι λέξειρ όλων ηων επωηήζεων είναι παπμένερ από ηο κείμενο και είναι ένηονα 

γπαμμένερ. Μποπείηε να ηιρ σπηζιμοποιήζεηε με οποιαδήποηε ζημαζία, κςπιολεκηική 

ή μεηαθοπική. 

 

1. Να γξάςεηε ένα ζςνώνςμο γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 

           

α)  αλαπόδξαζηε                

β)  πιάλε              

γ)  βαζηθόο                     

      δ)  πξνόδνπ                                                                                                     (μονάδερ 4) 

 

2. Να γξάςεηε ένα ανηίθεηο γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο:  

 

α)  άκεζα 

β)  κεγηζηνπνίεζε 

γ)  ζύγρξνλνο 

δ)  ακβιύλεη 

                                                                                                                              (μονάδερ 4) 
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3. Να γξάςεηε ένα παπάγωγο οςζιαζηικό θαη ένα παπάγωγο επίθεηο γηα ην θαζέλα από 

ηα αθόινπζα ξήκαηα: 

 

                                                               νπζηαζηηθό                                     επίζεην 

α) (λα) πξνζθέξεη   

β) παξεκβαίλνπλ   

 

                                                                                                                                          (μονάδερ 4) 

 

4. Να γξάςεηε ηο α΄ και ηο β΄ ζςνθεηικό ησλ πην θάησ ιέμεσλ:  

 

                                                                 α΄ ζπλζεηηθό                                 β΄ ζπλζεηηθό 

α) ππάξρνπλ   

β) επαηζζεζία   

 

                                                                                                                              (μονάδερ 4) 

 

5. Να γξάςεηε ηνπο ηύποςρ ηων ςπογπαμμιζμένων λέξεων πνπ δεηνύληαη, ρσξίο λα 

αιιάμεηε ην γέλνο ηνπο: 

 

α) ηελ αδξνκεξή   

     εμέηαζε 

- νλνκαζηηθή εληθνύ: 

- γεληθή  εληθνύ: 

………………………... 

………………………. 

β) νη λέεο κέζνδνη   

    παξαγσγήο 

- γεληθή πιεζπληηθνύ: 

- αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ: 

……………………….. 

………………………. 

 

                                                                                                                              (μονάδερ 4) 

 

 

                                      ******************************* 

   

© Copyright  2011 – Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. 

Απαγνξεύεηαη ε αλαδεκνζίεπζε κε νπνηνδήπνηε κέζν όινπ ή κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εθδόηε. 

 

 


