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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.

yy Answer one essay question only. You must base your answer on at least two of the part 3 works 

you have studied and compare and contrast these works in response to the question. Answers 

which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score high marks.

yy You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.

yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

yy Traitez un seul sujet de composition. En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 

dans le cadre du sujet. Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres de 

la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.

yy Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 

dans la salle d’examen.

yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

yy Conteste una sola pregunta de redacción. Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.  

Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 

puntuación alta.

yy No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.

yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Απαντήστε σε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις. Η απάντησή σας θα πρέπει να βασίζεται σε δύο 
τουλάχιστον από τα έργα του 3ου Μέρους που μελετήσατε και θα πρέπει να συγκρίνει και να 
αντιπαραθέτει τα έργα αυτά σε σχέση με την ερώτηση. Απαντήσεις που δεν στηρίζονται σε συζήτηση 
δύο έργων του 3ου Μέρους αναγκαστικά θα βαθμολογηθούν με χαμηλό βαθμό.

Ποίηση

1. Η ελεγειακή ποίηση, στην οποία ο ποιητής ανακαλεί τα πράγματα που θυμάται ή έχασε, είναι 
συχνά συγκλονιστική. Συζητήστε το πώς, δύο τουλάχιστον ποιητές που έχετε μελετήσει, αποδίδουν 
τέτοιες εμπειρίες και με ποιο αποτέλεσμα.

2. Με ποιους τρόπους οι ποιητές χρησιμοποιούν τη φύση για να διερευνήσουν την ανθρώπινη 
εμπειρία; Αναφερόμενοι στα ποιήματα δύο τουλάχιστον διαφορετικών ποιητών που έχετε 
μελετήσει, αναλογιστείτε αυτή τη χρήση της φύσης.

3. Ορισμένα ποιήματα περιέχουν μια προφανή χρονολογική ακολουθία, ενώ άλλα εκφράζουν 
/ προτείνουν το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές. Συγκρίνετε και 
αντιπαραβάλετε την απόδοση του χρόνου σε ποιήματα δύο ή περισσότερων ποιητών που 
μελετήσατε.

Θέατρο

4. Χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα δύο τουλάχιστον έργα που έχετε μελετήσει, συζητήστε πώς οι 
θεατρικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν ηχητικά εφέ και φωτισμό για ποικίλα αποτελέσματα.

5. Η δραματική ειρωνεία είναι συχνά μια σημαντική σύμβαση στο θέατρο. Με βάση δύο τουλάχιστον 
έργα που μελετήσατε, συζητήστε τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητά της.

6. Σε δύο τουλάχιστον έργα που έχετε μελετήσει, αναλύστε πώς χρησιμοποιείται το χιούμορ για να 
μεταδοθεί ένα σοβαρό μήνυμα.

Μυθιστόρημα

7. Αναφερόμενοι σε δύο τουλάχιστον έργα που μελετήσατε, συγκρίνετε τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται με τη χρήση στοιχείων όπως μοτίβα, εκτεταμένες μεταφορές, σύμβολα, και πώς 
αυτά συνεισφέρουν στο έργο ως σύνολο.

8. Κοινή σύμβαση του μυθιστορήματος είναι ότι προσφέρει ένα ηθικό δίδαγμα ή δίνει ένα μάθημα. Με 
ποιους τρόπους και για ποιους σκοπούς δύο τουλάχιστον συγγραφείς που μελετήσατε ακολουθούν 
ή αναιρούν αυτή τη σύμβαση;

9. Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο ξεκινούν δύο τουλάχιστον έργα που έχετε μελετήσει και 
σχολιάστε πώς εισάγουν τον αναγνώστη στον κόσμο που δημιουργούν.
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Διήγημα

10. Συζητήστε πώς διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουν την 
σύγκρουση σε δύο τουλάχιστον από τα έργα που έχετε μελετήσει.

11. Τα διηγήματα έχουν συχνά ανοιχτό ή αβέβαιο τέλος. Συζητήστε πώς δύο τουλάχιστον από τους 
συγγραφείς διηγημάτων που μελετήσατε τελειώνουν τις ιστορίες τους και ποιο είναι το αποτέλεσμα 
αυτού του τέλους στον αντίκτυπο της ιστορίας.

12. Συγκρίνετε τη χρήση των εικόνων και των αποτελεσμάτων τους στο έργο δύο τουλάχιστον 
συγγραφέων που έχετε μελετήσει.
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