
1 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                                                                           

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΑΝΩΣΕΡΗ  ΚΑΙ  ΑΝΩΣΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ                                                              

ΤΠΗΡΕΙΑ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 

ΓΡΑΠΣΗ  ΔΞΔΣΑΗ  ΓΙΑ  ΑΠΟΚΣΗΗ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ                                                                       

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ  ΓΝΩΗ ΣΗ  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

Ηκεξνκελία:  11 Ινπιίνπ 2011 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο θαη 15 ιεπηά 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) ζειίδεο                                                                

Όιεο νη απαληήζεηο λα γξαθηνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεωλ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: ΔΚΘΔΗ                                                                                                           (Μνλάδεο 50) 

Να αλαπηύμεηε ΔΝΑ από ηα πην θάηω ζέκαηα (450 – 500 ιέμεηο): 

 

1. Σηε ζύγτρολε εποτή ηες ηετλοιογίας, ηο ειεθηροληθό βηβιίο θερδίδεη ζσλετώς έδαθος. 

Να επηζεκάλεηε θαη λα αλαπηύμεηε ηξία (3) πιενλεθηήκαηα θαη ηξία (3) κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ ζε ζρέζε κε ην έληππν βηβιίν. 

 

2. Οη  ωθέιεηες ηοσ αζιεηηζκού είλαη ηεράζηηες. Τα ηειεσηαία τρόληα όκως παραηερούληαη αρλεηηθά 

θαηλόκελα ποσ ζηηγκαηίδοσλ ηολ αζιεηηζκό. 

Να ζρνιηάζεηε ηελ πην πάλσ ζέζε θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ άπνςή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα. 

 

3. Η εξγαζία είλαη «επινγία» γηα ηνλ άλζξσπν, ηδίσο ζε κηα επνρή πνπ ε αλεξγία ζεκεηώλεη 

αλνδηθή πνξεία.   

Να παξνπζηάζεηε θαη λα αλαπηύμεηε ηηο σθέιεηεο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ζηνλ άλζξσπν 

θαζώο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο.  
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ΜΔΡΟ Β΄: ΚΔΙΜΔΝΟ  ΓΙΑ  ΚΑΣΑΝΟΗΗ                                                                   (Μνλάδεο 30) 

 

Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην πην θάηω θείκελν θαη λα απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ: 

Σν πώο εμειίρζεθε ν άλζξσπνο κέρξη ζήκεξα ην καξηπξεί ε ηζηνξία. ηνπο αηώλεο ηεο απνιπηαξρίαο 

θαη ησλ δηθηαηνξηώλ ην ειεύζεξν άηνκν ζπλζιηβόηαλ ππό ηελ πίεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ε 

παηδεία ην κεηέηξεπε ζ΄ έλαλ απιό ππνηαθηηθό. ηηο πεξηόδνπο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνύ, όπσο ε ζεκεξηλή, ν πνιίηεο εμνπδεηεξώλεηαη από ην άηνκν, ην νπνίν ε παηδεία 

κεηαηξέπεη ζ΄ έλαλ ηδηνηειή θπλεγό ηνπ θέξδνπο θαη ηεο δύλακεο. Καη ζηηο δπν όκσο πεξηπηώζεηο 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ηα ηζρπξά άηνκα πνπ θπβεξλνύλ θαη εθκεηαιιεύνληαη ηα πην αδύλαηα. ηα 

απνιπηαξρηθά θαη δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα ηα ηζρπξά άηνκα εθκεηαιιεύνληαη ηνπο άιινπο κε ηε δύλακε 

ηεο εμνπζίαο, ελώ ζηα θηιειεύζεξα θαη δεκνθξαηηθά θαζεζηώηα, ηα ηζρπξά άηνκα εθκεηαιιεύνληαη 

ηνπο άιινπο κε ηε δύλακε ηνπ πινύηνπ. Εθόζνλ όκσο θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε ηζρύο είλαη εθείλε 

πνπ θπξηαξρεί, άλζξωπνη θαη θξάηε επηδηώθνπλ λα γίλνπλ όζνλ ην δπλαηόλ πην ηζρπξνί. Έλαο 

ηέηνηνο όκσο ζθνπόο νδεγεί ζηελ αληηπαιόηεηα θαη ζηνπο πνιέκνπο. 

ηελ επνρή καο, πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε επνρή, ην παηδαγσγηθό αμίσκα ηνπ αηέλ 

αρηζηεύεηλ ηαπηίζηεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα ελόο απάλζξσπνπ αηνκηζκνύ. Η απόθηεζε πινύηνπ θαη 

δύλακεο απνηειεί έλδεημε επηηπρίαο. Παξόιν πνπ ζήκεξα πνιινί πξνζσπνθεληξηθνί ζηόρνη, όπσο ε 

πνιηηόηεηα, ε απνδνρή ηνπ άιινπ όπσο είλαη, ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, ε θαηαλόεζε, ε θηιία θαη ε αλνρή κεηαμύ ησλ θξαηώλ θιπ., έγηλαλ ζηόρνη ηεο 

παηδείαο, ην βάξνο ελ ηνύηνηο ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζεί λα δίδεηαη ζηελ παξνρή γλώζεσλ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ αηνκηθώλ ηθαλνηήησλ. Η αηηία είλαη παζηθαλήο. Σα ηζρπξά θξάηε θαη νη δηεζλείο 

εηαηξείεο δελ ζέινπλ λα ράζνπλ ηε δύλακε θαη ηα πξνλόκηά ηνπο, παξόιν πνπ νη δηεζλείο ζπλζήθεο 

έρνπλ κεηαβιεζεί ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ πξσηνθαλή κεηαλάζηεπζε ησλ ιαώλ θαη ηελ 

εκθάληζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Οη ηζρπξνί ηεο Γεο δελ έρνπλ αθήζεη ηνλ Οξγαληζκό 

Ηλσκέλσλ Εζλώλ λα εμειηρζεί ζ΄ έλαλ νξγαληζκό εηξήλεο θαη δηθαηνζύλεο. Εμαθνινπζνύλ αθόκε λα 

ζηεξίδνληαη ζηε ζηξαηησηηθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππεξνρή γηα λα ειέγρνπλ ηνπο άιινπο ιανύο. 

Αιιά θαη νη άιινη ιανί, όζνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ηα ηζρπξά θξάηε θαη 

επηδίδνληαη ζε ζηξαηησηηθνύο εμνπιηζκνύο θαη ζε πξνεηνηκαζίεο πνιέκσλ. Δελ είλαη θαζόινπ 

παξάμελν γηαηί ε βηνκεραλία όπισλ εμαθνινπζεί λα είλαη ε πξώηε βηνκεραλία. 

Σα εζληθά θαη ηδησηηθά ζπκθέξνληα εμαθνινπζνύλ λα θξαηνύλ ηελ παηδεία δεκέλε ζηνπο 

αηνκνθεληξηθνύο ηεο ζηόρνπο θαη λα ηελ παξεκπνδίδνπλ λα εμειηρζεί ζε όξγαλν δηεζλνύο εηξήλεο 

θαη επεκεξίαο. Οη θαηξνί όκσο «νπ κελεηνί». Δελ πεξηκέλνπλ άιιν. Η πνιεκηθή ηερλνινγία έρεη θζάζεη 

ζε ζεκείν πνπ κε ηα ππάξρνληα ππξεληθά όπια ν πιαλήηεο Γε κπνξεί λα θαηαζηξαθεί όρη κηα αιιά 

πνιιέο θνξέο. Παξάιιεια ε αηκόζθαηξα θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ άξρηζαλ λα πξνεηδνπνηνύλ γηα ηηο 

δπζάξεζηεο θαηξηθέο εμειίμεηο πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ, αλ νη άλζξσπνη δελ πεξηνξίζνπλ ηε κόιπλζε 

ηεο αηκόζθαηξαο. Οη ηεξάζηηεο απηέο αιιαγέο ρξεηάδνληαη θωηηζκέλνπο, ηνικεξνύο θαη 

κεγαιεπήβνινπο εγέηεο θαζώο θαη ηελ αιιαγή δηα ηεο παηδείαο ηεο αηνκνθεληξηθήο 

λννηξνπίαο ηωλ αλζξώπωλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νηθνπκεληθνύ πλεύκαηνο πνπ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεη ηελ αλζξωπόηεηα, αλ, βέβαηα, πξνιάβεη λα επηβηώζεη. Η θνηλσλία πξέπεη λα δώζεη 

ηνπο θαηάιιεινπο ζεζκνύο θαη ε παηδεία λα ηνπο αμηνπνηήζεη. 

(Μαξαζεύηε Ι. Μ.,  Προζωπηζκός θαη Παηδεία – Μειέηες θαη Δοθίκηα, έθδ. Ο.Π.Α., 2011) 



3 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

 

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

                                                                                                                    (κνλάδεο 10)                                                                                                          

 

2. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν δνθηκηνγξάθνο γηα λα ζηεξίμεη ηελ 

άπνςή ηνπ όηη «άλζρωποη θαη θράηε επηδηώθοσλ λα γίλοσλ όζολ ηο δσλαηόλ πηο ηζτσροί»  θαη λα 

ζρνιηάζεηε δύν από απηά. 

                                                                                                                                        (κνλάδεο 10)                             

3. «Οη ηεράζηηες ασηές αιιαγές τρεηάδοληαη θωηηζκέλοσς, ηοικερούς θαη κεγαιεπήβοιοσς εγέηες 

θαζώς θαη ηελ αιιαγή δηα ηες παηδείας ηες αηοκοθεληρηθής λοοηροπίας ηωλ αλζρώπωλ θαη ηελ 

θαιιηέργεηα ηοσ οηθοσκεληθού πλεύκαηος ποσ πρέπεη λα ταραθηερίδεη ηελ αλζρωπόηεηα, αλ, 

βέβαηα, προιάβεη λα επηβηώζεη». 

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

                                                                                                                            (κνλάδεο 10)                                                                                                       

ΜΔΡΟ  Γ΄: ΓΛΩΑ         (Mνλάδεο 20)  

Οη ιέμεηο όιωλ ηωλ εξωηήζεωλ είλαη παξκέλεο από ην θείκελν θαη είλαη έληνλα γξακκέλεο.  

1. Να επηιέμεηε ηε ιέμε ηεο β΄ ζηήιεο πνπ απνδίδεη ην λόεκα ηεο ιέμεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ α΄ 

ζηήιε. 

  
Α’ ΣΗΛΗ 

 
Β’ ΣΗΛΗ 

Α. ηδηνηειή(ο) ηδηόκνξθνο, ηδηόηξνπνο, ζπκθεξνληνιόγνο, ζπκθεξηηθόο 
 

Β. παζηθαλήο νινθάλεξε, παζίγλσζηε, πξσηνθαλήο, παζηθηζηήο 
  

Γ. ππεξνρή  ππεξβνιή, αλσηεξόηεηα, ππεξνςία, αλσξηκόηεηα 
 

Γ. επηβηώζεη 
 

επηδεηήζεη, επηδνηήζεη, επηδώζεη, επηδήζεη 

                                                                                                                                     (κνλάδεο 4) 

 

2. Να γξάςεηε ηα ξήκαηα από ηα νπνία παξάγνληαη νη αθόινπζεο ιέμεηο: 

                                                                                          

  ΡΗΜΑΣΑ 

Α.  παηδεία  

Β.  εμνπζίαο  

Γ. απνδνρή  

Γ. εμνπιηζκνύο  

 (κνλάδεο 4) 
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3. Να  γξάςεηε ην α΄ θαη ην β΄ ζπλζεηηθό ησλ πην θάησ ιέμεσλ:  

 

                                         

 Α’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ Β’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ 

αηνκνθεληξηθνύο   

παξεκπνδίδνπλ   

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              (κνλάδεο 4)                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     

4. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο ηωλ ππνγξακκηζκέλωλ ιέμεωλ πνπ δεηνύληαη.  

 

 

α) ηε δύλακε ηεο εμνπζίαο 

 

 

i)  γεληθή εληθνύ 

 

ii) αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

 

………………………... 

 

………………………. 

 

β) νη δηεζλείο ζπλζήθεο 

 

 

i) νλνκαζηηθή εληθνύ 

 

ii) γεληθή εληθνύ 

 

……………………….. 

 

………………………. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                (κνλάδεο 4) 

5. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο ηωλ ξεκάηωλ πνπ δεηνύληαη: 

 

 

α) εμειίρζεθε 

    ν άλζξσπνο 

 

i) α΄ πξόζσπν εληθνύ, ζηνλ ελεζηώηα 

 

ii) α΄ πξόζσπν εληθνύ, ζηνλ παξαηαηηθό 

 

………………… 

 

………………… 

 

β) ε παηδεία 

    κεηαηξέπεη 

 

i) γ΄ πξόζσπν εληθνύ, ζηνλ  παξαηαηηθό 

 

ii) γ΄ πξόζσπν εληθνύ, ζην κέιινληα 

 

………………… 

 

………………… 

 

                                                                                                                           (κνλάδεο 4)            

© Copyright  2011 – Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. 

Απαγνξεύεηαη ε αλαδεκνζίεπζε κε νπνηνδήπνηε κέζν όινπ                                                                                                         

ή κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθδόηε.  


