
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ AΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Ημερομηνία:  13 Απριλίου 2010 
Διάρκεια:  2 ώρες και 15 λεπτά 
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ΜΕΡΟΣ Α

Να αναπτύξετε 

΄:   ΕΚΘΕΣΗ                           (Μονάδες 50) 

ΕΝΑ

1. 

 από τα πιο κάτω θέματα (450-500 λέξεις): 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας. 
Να διατυπώσετε τις απόψεις σας και να εισηγηθείτε τρόπους με τους οποίους 
μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό σ’  ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο 
σχολείο. 
 

2. Η βία και η αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων στα γήπεδα σημειώνουν 
αυξητικές τάσεις στη χώρα μας. 
Πού οφείλονται, κατά τη γνώμη σας, τα φαινόμενα αυτά και με ποιους τρόπους 
μπορούν ν’  αντιμετωπιστούν. 
 

3. Η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (κινητό 
τηλέφωνο και διαδίκτυο) επηρέασε σημαντικά τη ζωή του σύγχρονου 
ανθρώπου, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. 
Να υποστηρίξετε τεκμηριωμένα τις θέσεις σας. 

 

ΜΕΡΟΣ Β:

Να διαβάσετε με προσοχή το πιο κάτω κείμενο και να απαντήσετε 

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                 (Μονάδες 30) 

ΣΕ ΟΛΕΣ

Είναι εύκολο να κάνουμε φτηνή κριτική στους κατόχους φορητών τηλεφώνων.  Αλλά 
πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να διαπιστώσουμε σε ποια από τις παρακάτω 
κατηγορίες ανήκουν. 

 
τις ερωτήσεις που ακολουθούν:   

 
Πρώτα έρχονται οι ανάπηροι.  Ακόμα κ ι αν η αναπηρία τους δεν είναι ορατή, είναι 
υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το γιατρό τους ή τις Πρώτες 
Βοήθειες.  Αξιέπαινη, λοιπόν, η τεχνολογία, διότι έθεσε αυτό το ευεργετικό 
εργαλείο στην υπηρεσία τους.  Δεύτεροι ακολουθούν αυτοί οι οποίοι για 
σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης (διευθυντές πυροσβεστικών σταθμών, γιατροί, ειδικοί στις 
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μεταμοσχεύσεις οργάνων κ.ά.).  Γι’  αυτούς το φορητό τηλέφωνο είναι μια σκληρή 
πραγματικότητα, την οποία υφίστανται αλλά δεν απολαμβάνουν. 
 
Όλες οι πιο πάνω κατηγορίες αξίζουν το σεβασμό μας.  Κατ’  ακρίβειαν, για τις 
πρώτες δύο κατηγορίες είμαστε διατεθειμένοι να ενοχληθούμε ακόμα και την ώρα 
που γευματίζουμε σε ένα εστιατόριο ή κατά τη διάρκεια μιας κηδείας. 
 
Οι άλλες κατηγορίες αντίθετα, συνεπάγονται φασαρίες (για μας καθώς και γι’  
αυτούς).  Η πρώτη περιλαμβάνει άτομα που αδυνατούν να πάνε οπουδήποτε 
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να φλυαρούν για ελαφρά ζητήματα με τους φίλους και 
συγγενείς, τους οποίους μόλις έχουν αφήσει.  Είναι δύσκολο να τους κάνει κανείς να 
καταλάβουν γιατί δε θα έπρεπε να το κάνουν.  Κι επιτέλους, εάν δεν μπορούν να 
αντισταθούν στην τάση τους να συνομιλούν, εάν δεν μπορούν να απολαύσουν τις 
στιγμές της μοναξιάς τους και να ενδιαφερθούν γι’  αυτά που κάνουν οι ίδιοι εκείνη τη 
στιγμή, εάν δεν μπορούν να αποφύγουν να επιδεικνύουν την κενότητά τους και, 
ακόμα χειρότερα, να την κάνουν σήμα κατατεθέν, έμβλημά τους, τότε λοιπόν του 
ζητήματος πρέπει να επιληφθεί ο ψυχολόγος.  Μας ενοχλούν, αλλά πρέπει να 
καταλάβουμε το τρομερό εσωτερικό κενό τους, να είμαστε ευγνώμονες που δεν 
είμαστε σαν κι  αυτούς και να τους συγχωρήσουμε – χωρίς, ωστόσο, να 
υπερηφανευόμαστε χαιρέκακα για τη δική μας ανώτερη φύση και συνεπώς να 
ενδίδουμε στην αμαρτία της πνευματικής υπερηφάνειας και της έλλειψης 
φιλανθρωπίας.  Αναγνωρίστε τους σαν το συνάνθρωπό σας που υποφέρει και 
γυρίστε από την άλλη. 
 
Στην τελευταία κατηγορία βρίσκονται εκείνοι οι άνθρωποι που επιθυμούν να δείξουν 
δημοσίως ότι είναι άκρως περιζήτητοι, ιδιαίτερα για περίπλοκες επαγγελματικές 
συζητήσεις.  Οι συζητήσεις τους, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι ν’  ακούμε χωρίς 
να το θέλουμε σε αεροδρόμια, εστιατόρια ή τρένα, πάντοτε αφορούν χρηματικές 
συναλλαγές, απωλεσθέντα φορτία, έναν απλήρωτο λογαριασμό και άλλα 
πράγματα.[...] 
 
Έτσι όποιος επιδεικνύει ένα φορητό τηλέφωνο ως σύμβολο ισχύος, αντίθετα 
ανακοινώνει σε όλους ανεξαιρέτως την απελπιστική, κατώτερη θέση του.  Το 
γεγονός ότι χρησιμοποιεί επιδεικτικά το φορητό του τηλέφωνο είναι απόδειξη ότι δε 
γνωρίζει αυτά τα πράγματα, και αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας την 
επιβεβαίωση της κοινωνικής του εξορίας. 
 

Ουμπέρτο ΄Εκο: Πώς να μη χρησιμοποιείτε το φορητό τηλέφωνο (διασκευή) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Να γράψετε, με δικά σας λόγια, περίληψη του πιο πάνω αποσπάσματος σε 
100-120 λέξεις.  

      (μονάδες 10) 
 

2. «Αξιέπαινη, λοιπόν, η τεχνολογία, διότι έθεσε αυτό το ευεργετικό εργαλείο στην 
υπηρεσία τους.» 
Πώς τεκμηριώνει μέσα από το κείμενο, την πιο πάνω θέση ο 
συγγραφέας; 

                    (μονάδες 10) 
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3. Να αναπτύξετε με δικά σας λόγ ια τη στάση που πρέπει να τηρούμε, κατά το 

συγγραφέα, απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν διαρκώς το 
φορητό τηλέφωνο από «εσωτερικό κενό»; (40-60 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ:

Οι λέξεις των ερωτήσεων 1-4 είναι παρμένες από το ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.  Μπορείτε, όμως, να τις χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε 
σημασία, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. 

 ΓΛΩΣΣΑ                      (Μονάδες 20) 

1. Να γράψετε ένα συνώνυμο
 

 για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις: 

 α) απολαμβάνουν        β) σεβασμό(ς)        γ) απόδειξη           δ) αμφιβολία(ς) 
 

 (μονάδες 4) 
 

2.  Να γράψετε ένα αντίθετο
 

 για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις: 

α) συνεχή                      β) ευγνώμονες       γ) δημοσίως         δ) περίπλοκες 
(μονάδες 4) 

 
3. Να γράψετε ένα παράγωγο ουσιαστικό και ένα παράγωγο επίθετο

 

 για το 
καθένα από τα πιο κάτω ρήματα: 

α) περιλαμβάνει          β) αντισταθούν        γ) επιδεικνύουν 
    (μονάδες 6) 
 

4. Να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω λέξεις σε προτάσεις

 

 ώστε να φαίνεται η 
σημασία τους. 

α) διαπιστώσουμε      β) διατεθειμένοι        γ) χαιρέκακα 
(μονάδες 6) 
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