
Παραδείγµατα κριτηρίων για τρίωρη γραπτή δοκιµασία  
 
 

Παράδειγµα 1ο 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................... 
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Τζωρτζ Γκόρντον Μπάυρον, «Τα νησιά της Ελλάδας» 
(στροφές α΄- ε΄  «Τα νησιά ... σ’ εµένα!») 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ποιες αναφορές στην Ελληνική ιστορία και πολιτισµό διακρίνετε στις 
στροφές αυτές; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 15 
 
2.  Ο ανώνυµος Έλληνας ποιητής, στο στόµα του οποίου ο Μπάυρον βάζει 

αυτούς τους στίχους, θεωρεί την τέχνη του κατώτερη της τέχνης των αρχαίων 
Ελλήνων. Να επαληθεύσετε αυτή την άποψη µε βάση το κείµενο. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 20 
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3.  Σε ποιους στίχους και µε ποιο τρόπο εκφράζεται η απογοήτευση του 
Μπάυρον για τους σύγχρονους Έλληνες; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 20 
 
4.  «Αχ, ατέλειωτος ήλιος σας χρυσώνει ως τα τώρα, 

µα βασίλεψαν όλα, όλα τα’ άλλα σας δώρα!»: 
Τι δηλώνουν αυτοί οι στίχοι; Ποιο το βαθύτερο νόηµά τους; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 25  
 
5.           ∆. Σολωµού, «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» 

 
«Ω τρακόσιοι! σηκωθήτε 
 Και ξανάλθετε σ’ εµάς· 
 Τα παιδιά σας θέλ’ ιδήτε 
 Πόσο µοιάζουνε µε σας.» 
 (στροφή 78) 

 
Με ποιους στίχους του ποιήµατος του Μπάυρον θα µπορούσατε να αντιστοι-
χήσετε αυτούς τους στίχους ∆. Σολωµού; Εξηγήστε γιατί. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 20 
 
 
 
Παράδειγµα 2ο 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................... 
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Λέων Τολστόι, «Ο Αλιόσα το τσουκάλι» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ο Λέων Τολστόι υπήρξε ένας αριστοκράτης υπέρµαχος της κοινωνικής 

αναµόρφωσης. Μπορείτε να τεκµηριώσετε την άποψη αυτή µε στοιχεία του 
κειµένου; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 15 
 

2. Ποια είναι τα πρόσωπα του διηγήµατος; Σε ποια εποχή τοποθετούνται; 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

Μονάδες 20 
 

3.  Το διήγηµα διαρθρώνεται σε µια βασική αντίθεση. Μπορείτε να την 
επισηµάνετε; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 20 
 

4.  Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Αλιόσα; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 25 
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5.            Κ. Πολίτη, «Η οµορφιά του κόσµου» 1 
 

«Τον βάλανε να κουβαλάει άµµο. Ανακάθιζε πάνω στις φτέρνες 
του, µε την πλάτη γυρισµένη στο βουνό τον άµµο, κρατώντας το 
ζεµπίλι στη ράχη του από το χερούλι. Του φτυαρίζανε άµµο µέσα 
στο ζεµπίλι κι ο Τζώνης πήγαινε κι έχυνε τον άµµο εκεί που 
δουλεύανε οι µαστόροι. Πήγαινε ρέγουλα η δουλειά. Μα κάποια 
µέρα ένας εργάτης έβαλε µε τρόπο µια µαλτεζόπλακα µες το ζεµπίλι 
του Τζώνη και φτυάρισε άµµο από πάνω. Ο Τζώνης, µια, δυο, µε 
την τρίτη κατάφερε να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια του. Ίσως 
νάπε µέσα του πως τον έπιασε µια ξαφνική αδυναµιά. Προχώρησε 
δυο βήµατα, λυγίσανε τα γόνατά του µα ξαφνικά αναστηλώθηκε. 
Άλλα δυο βήµατα και ξαφνικά γονάτισε, το πανωκόρµι του έγειρε 
µπροστά και τον κουκούλωσε ο άµµος. Καλά που δεν κύλησε η 
µαλτεζόπλακα να του κάνει ζούπα το κεφάλι.  
Τρέξανε να τον βοηθήσουνε. Είχε ξεπέσει στα µαλακά, πάνω στο 
στρωµένο άµµο. Από τη ντροπή του κράταγε το κεφάλι του σκυφτό 
κι έσφιγγε τις γροθιές του. Ήτανε τόσο κωµικός, τόσο πέρ’ από το 
κωµικό, που κανένας δε γέλασε. Τον παράτησαν εκεί γονατιστό και 
γυρίσανε στη δουλειά τους». 

(απόσπασµα) 
 

Ο Κοσµάς Πολίτης στο µυθιστόρηµά του Στου Χατζηφράγκου περιγράφει το 
χαρακτήρα του Τζώνη, ενός µικρού παιδιού που ήταν υποχρεωµένο να δουλεύει 
ζώντας σε µια τρώγλη και κάνοντας θελήµατα. Αφού διαβάσετε την παραπάνω 
παράγραφο του αποσπάσµατος προσπαθήστε να επισηµάνετε τα στοιχεία της 
κοινωνικής καταπίεσης που δέχεται ο Τζώνης συγκρίνοντάς τα µε εκείνα που 
δέχτηκε στη σύντοµη ζωή του ο Αλιόσα του Τολστόι. 
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  

Μονάδες 20 

 
1 Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 310, από το µυθιστόρηµα του Κ. Πολίτη Στου Χατζηφράγκου. 


