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 PART 1: Listening Comprehension (10 points) 

 

You will hear a recording from a podcast (radio show) which includes information you will need to 

answer the questions that follow.   

 

First, read the questions and answers carefully. You have two minutes to do this now.  

 

Next, listen carefully to the podcast (radio show), and try to find the best answer to each question 

from the choices given. Fill in the bubble with the correct answer on your answer sheet.  

 

You will hear the audio three times. Good luck!  

 

 

1. How long has Disneyland been closed?  

 

A.  over a year 

B.  almost a year 

C.  exactly 400 days 

D.  none of the above 

 

2. “Disney is requiring all guests to cover up.” This means that all guests have to… 

 

A.  put their jackets on. 

B.  cover their faces on rides. 

C.  wear masks. 

D.  wear gloves.  

 

 

3. There may be a summer gas shortage because… 

 

A.  there isn’t enough gas. 

B.  gas stations can’t find gas.  

C.  there aren’t enough drivers to deliver the gas.  

D.  people stopped driving when the pandemic started. 

 

 

4. It is difficult for visitors to find a car to rent in Hawaii and which other places?    

 

A.  Florida and Arizona 

B.  Florida and Puerto Rico 

C.  Arizona and Puerto Rico 

D.  Florida, Arizona, and Puerto Rico 

 

 

5. What is the main purpose of this podcast (radio show)?  

 

A.  to find solutions for the summer gas shortage 

B.  to share news with kids 

C.  to describe Disneyland 

D.  to give information about renting cars 
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PART 2: Knowledge of English (30 points)  

Choose the correct answer to the questions that follow. Fill in the bubble with the correct 

answer on your answer sheet. 
  

6.  I am taking the school bus today, _____?  

A. am I  B. isn’t it  C. aren’t I  D. I am 

 

 

7.  If you _____ my neighbor, please tell her to call me on my cell phone.  

 A. has seen  B. will see  C. see   D. will have seen  

 

 

8.  When our summer house _____, it will look fantastic!  

A. is painted  B. will be painting  C. has painted   D. was painted 

 

 

9.  The thief began to speak _____ to the police, who had just caught him stealing the money.  

 A. dangerously B. angrily  C. angry  D. rough 

 

 

10.  My sister helped me _____ the whole house before our mother returned home.  

 A. clean  B. cleaning  C. to be cleaning D. with to clean 

 

 

11.  The lady from Athens, ______ name I’ve forgotten, always wears very expensive clothes.  

 A. whose  B. which  C. her   D. who’s 

 

 

12.  My sister and I _____ to Halkidiki right now if the weather _____ good, but it’s raining.  

 A. would drive/was B. will drive/is being C. are driving/was D. had driven/had been 

 

 

13.  Martin dried his wet boots _____ the fire.  

 A. by   B. in    C. above  D. on  

 

 

14.  The doctor asked me ____ outside and said she would call me into her office when she was free.  

 A. waiting  B. to wait  C. to staying  D. that staying 

 

 

15.  What will we do if the school bus _____ come?  

 A. will not   B. hadn’t  C. doesn’t   D. would 
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16. Anna and I both have stomach aches, but hers is _____.  

 A. worst than mine  B. worse from mine C. worse than mine D. worse than myself 

 

 

17. The twins are so alike that I can’t _____ one from the other.  

 A. tell   B. realize  C. see   D. understand  

 

 

18. If you want to stay healthy, you should _____ smoking forever!  

 A. slow down  B. get over  C. turn down  D. give up  

 

 

19. This morning, Sara’s mother told her to take a sweater with her in case it _____ cold later 

tonight.  

 A. will be  B. would be   C. is    D. must be  

 

 

20. The children were bored because they _____ the same book the previous year.  

 A. have been reading B. will read  C. have read   D. had read 
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PART 3: Visual and Reading Comprehension (30 points)  

A. Visual Comprehension - Use the information in the infographic to help you find the 

best answer to each of the questions that follow. Fill in the bubble with the correct 

answer on your answer sheet. 
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21. What is this infographic about? 

 

 A. studying online keeps students more focused 

 B. how to spend less time online 

 C. how to get better at studying online 

 D. learning online is better than learning in a classroom 

 

 

22. Which specific group is this information written for? 

 

 A. parents 

 B. students 

 C. teachers 

 D. psychologists 

 

 

23. According to the infographic, students usually study… 

 

 A. in the afternoon.  

 B. at exactly 11:30 AM. 

 C. any time between 10 AM and noon. 

 D. whenever they feel like it.  

 

24. Which of these is not given as a study tip in the infographic? 

 

 A. Stay organized.  

 B. Give yourself extra study breaks as a reward for reaching goals.  

 C. Study less than 15 hours per week.  

 D. Make a schedule.  

 

25. Which one of these statements can be found in the infographic?  

 

 A. Setting goals can help you become better at online learning.  

 B. 64% of students don’t like learning online.  

 C. 33% of students say that they have fallen asleep during online classes.  

 D. Having snacks while you study can help you pay attention.  
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B. Reading Comprehension - In this part, you will read an article. When you finish, read 

each question carefully, and choose the best answer. Fill in the bubble with the correct 

answer on your answer sheet. 

 

 

Old Clothes Soon May Be Recycled, Not Trashed 
 

Most people don’t keep their clothes forever. We grow out of some clothes and others get worn out 

over time. Sometimes we are tired of our clothes and want to wear something new.  

 

The clothes we don't wear anymore often end up in the trash. But scientists are finding ways to 

recycle these fabrics*. When you recycle something, you break down the materials it is made from 

and use them to make something new, like a new shirt or jeans. It seems that recycling fabrics is 

hard, but scientists are taking on the challenge.  

 

A waste problem 
 

Americans threw out around 15.4 million tons of fabrics in 2020. Those trashed fabrics weighed 

almost as much as 8.5 million cars!  

 

The amount of fabric trash has increased a lot over the last 30 years, mostly because of fast fashion. 

Fast fashion is cheap and often poorly made clothing that is not made to last very long. According to 

environmental scientists, we now throw away three times more clothes than we did in 1990, and 

eight times more than we did in 1970! 

 

Most old clothes end up in landfills, which are areas where trash is buried*. Landfills are already 

very crowded and now they are filling up even more with fabric. Some of these fabrics are made 

with plastic, which can take hundreds of years to break down.  

 

The challenges of recycling fabrics 
 

Scientists are working to find ways to recycle fabrics to find a solution to this waste problem. While 

recycling materials such as glass and paper has become common, recycling fabrics is more difficult. 

This is because many fabrics are blended, meaning they are made from a mix of many different 

materials. Recycling fabrics is also expensive and takes a lot of time. So, for now, lots of clothes still 

end up in the trash. But scientists will keep working on it in the hopes that one day, we will all be 

wearing recycled clothes. 

 

*fabric = ύφασμα 

*buried = θαμμένο 

 

(Adapted from Science News for Students, 11/1/2021) 
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26. What is the main idea of the article? 

 

Α. One day we will all be wearing recycled clothes. 

Β. Plastic can take hundreds of years to break down. 

C. Clothing waste is a problem, but recycling fabrics may be the solution. 

D. People should stop throwing away their clothes.  

 

27. What is the closest definition to “worn out” in the first paragraph? 

 

A. too old to be used any longer 

B. trendy and in style 

C. something you wear when you go out 

D. not interesting 

 

28. According to the article, what is the main reason clothing waste has increased in the last 30 

years? 

 

A. There are plastics in all fabric. 

B. Recycling clothing is difficult. 

C. People don’t keep their clothes forever. 

D. It is because of fast fashion. 

 

29. Which sentence shows the main problem with throwing away clothes in landfills? 

 

A. Most old clothes end up in landfills, which are areas where trash is buried. 

B. Fast fashion is cheap clothing that is not made to last very long. 

C. Americans threw out around 15.4 million tons of fabrics in 2020. 

D. Landfills are already very crowded and are filling up even more with fabric. 

 

 

30. According to the article, why is it difficult to recycle fabrics? 

 

A. It costs a lot of money. 

B. Most fabrics are a mix of different materials. 

C. It takes a lot of time.  

D. All of the above 
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C. Reading Comprehension - In this part, you will read a story. When you finish, read 

each question carefully, and choose the best answer. Then, fill in the bubble with the 

correct answer on your answer sheet. 

 

The Big Race 

 

It was the day of the big race. George was so nervous that he woke up before the alarm went off. He 

quickly got ready, rushed out the door to get his bike and started to ride toward the bicycle trail. 

George had more than enough time to get there, but he wanted to make sure everything went 

smoothly. He’d been practicing and preparing for this off-road bike race for a very long time.  

 

Once all nine bikers were at the starting line and the judges were ready, the signal was given, and 

they were off! George was doing well. He was moving up and down over hills, slowing down when 

he needed to keep his balance, and speeding up when he was feeling confident. Soon, he was in 

second place, and as he moved further and further along the trail, the other seven bikers got further 

and further behind him. Now it was only him and one other person. Who was it? 

 

George got closer and closer, and he was sure he would pass the first-place biker. He was so close; 

he could finally see who it was. It was Sophia, a girl from his class. Her face was red, and he could 

see she was fighting to keep her place.  

 

Suddenly, George felt his front tire twist sharply and down he went, bicycle and all. No, I’m so 

close! he thought. He scrambled to get up as quickly as he could, but he felt sharp pains in his foot 

when he tried to stand. What a disaster! 

 

“Are you ok?” George heard a voice and looked up. It was Sophia. She had turned back for him.  

 

“What are you doing?” George asked her. “They’ll catch up, and you’ll lose! Keep going!”  

 

“I can’t leave you here. How will you get back?” Sophia held out her hand and helped George get 

up. He leaned on her shoulder to stand. At that moment, the rest of the bikers sped past them.  

 

“Looks like we both lost,” said George.  

 

“No way,” said Sophia. She smiled at him. “We win because we’re crossing the finish line together. 

This is what would have happened if you hadn’t fallen.”  

 

“I wouldn’t have fallen if I had been more focused on what I was doing and less focused on who was 

in front of me. Thank you for coming back for me,” George said. And the two friends slowly walked 

their bikes down the trail to meet the rest of the riders at the finish line.  
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31. Why did George want to arrive early? 

 

A. He wanted to be ready.  

B. He was supposed to meet his friends.  

C. He was judging the race.  

D. His alarm clock went off. 

 

32. George did so well that he had only ____ rider(s) in front of him at one point.  

 

A. one 

B. two 

C. seven 

D. nine  

 

33. What happened as soon as George recognized Sophia?  

 

A. He knew he was going to lose.  

B. She started fighting with him.  

C. He fell.   

D. None of the above 

 

34. Which of the following is a synonym for the word “scrambled” in the 4th paragraph? 

 

A. mixed 

B. asked 

C. hurt 

D. hurried 

  

35. What is one of the lessons readers can learn from this story?  

 

A. Don’t be nervous before a race.  

B. People who focus on themselves win more than people who focus on others.  

C. If you fail, it’s best to give up. 

D. Winning isn’t always the most important thing.  
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PART 4: Writing (30 points)  
 

In the story, The Big Race, a boy called George tried very hard to successfully reach a goal (πετύχει 

έναν στόχο) that he had.  

 

Write a story about a time when you tried very hard to reach a goal that you had. 

 

Describe:  

 what your goal (στόχος) was 

 what happened as you tried to reach your goal 

 if you were successful 

 how you felt in the end 

 

Be sure to write this essay on the pink sheet # 2 provided.  

Try to write at least 100 words. Good luck!  
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 ΜΕΡΟΣ 2ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

- Φαίνεται, Ειρήνη, ότι λόγω του κορονοϊού δεν θα μπορέσουμε να πάμε πουθενά φέτος το καλοκαίρι. Σαν 
να άκουσα να συζητούν για το θέμα αυτό η μαμά κι ο μπαμπάς.  
- Θα πάμε, Χρηστάκη, μην ανησυχείς! Διάβασα κι ένα άρθρο πριν λίγες μέρες για πιθανούς προορισμούς. 

Ορίστε, διάβασέ το κι εσύ: 

Ταξίδια στον κόσμο: 52 «εισιτήρια» για το 2021 
Οι προορισμοί της νέας χρονιάς που επέλεξαν οι αναγνώστες των New York Times 

“Tο ταξιδιωτικό τμήμα των New York Times δημοσιεύει κάθε χρόνο μία λίστα με 52 προορισμούς που 

αξίζει να επισκεφθούμε. Ο κατάλογος ___________ (1) από εξαιρετικές φωτογραφίες. Ωστόσο λόγω του 

κορονοϊού οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Tο 2020 ____________ (2) στους ανθρώπους που αγαπούν τα ταξίδια 

ότι ο πλανήτης δεν είναι ένας κατάλογος από μέρη που πρέπει να τσεκάρεις (Βενετία – ΟΚ, Παρίσι – πήγαμε 

κι εκεί κ.λπ.), αλλά περιλαμβάνει ποικίλους τόπους που αξίζει να εξερευνήσεις, να απολαύσεις και να 

αγαπήσεις. Αυτή είναι και η ανανεωτική ιδέα πίσω από τους 52 προορισμούς της φετινής χρονιάς.  

Αντί για τους συνεργάτες μας, στραφήκαμε αυτή τη φορά σε μια άλλη ομάδα παθιασμένων 

ταξιδιωτών: τους αναγνώστες μας. Τους ___________ (3) να μας μιλήσουν για τα πιο αγαπημένα μέρη τους 

και να μας εξηγήσουν _________ (4) γιατί αξίζουν μια θέση στη λίστα μας. Επιπλέον τους ζητήσαμε να 

μοιραστούν μαζί μας τις φωτογραφίες τους. Απάντησαν περισσότεροι από 2.000. Κάποιοι ____________ (5) 

στην πατρίδα τους, την οποία γνώρισαν καλύτερα κατά τη διάρκεια της ___________ (6). Άλλοι περιέγραψαν 

χώρες με τις οποίες ___________ (7) στενούς οικογενειακούς δεσμούς. Λιγότεροι μίλησαν για προορισμούς 

διακοπών στους οποίους ξαφνικά ___________ (8) κάτι σημαντικό για τους ίδιους. Ενώ η λίστα μας τα 

προηγούμενα χρόνια έδειχνε κυρίως τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα μέρος, αυτή τη φορά προβλήθηκαν 

ιδιαίτερα οι αλλαγές που προκαλούνται στους ταξιδιώτες –και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον 

οποίο επιθυμούμε να ταξιδεύουμε. 

Οι συνεργάτες μας προέρχονται από όλο τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύει ότι, παρά τα 
lockdowns, είμαστε πραγματικά μια ____________ (9) κοινότητα. Αυτή η λίστα δείχνει μία ________ (10) για 
την ύπαιθρο σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συνήθως. Περιέχει επίσης μέρη που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν 
απίθανο να επιλέξουμε –πολύ «ταπεινά», πολύ «επικίνδυνα» ή πολύ προσωπικά, για να έχουν θέση σε μια 
λίστα με μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούμε. Αλλά εδώ θα βρείτε προορισμούς που αξίζει να 
αγαπήσουμε. Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. (…) 

52ο «εισιτήριο»: Ο κόσμος 
Ήμουν πολύ μικρή το 1965, όταν οι συνέταιροι του πατέρα μου αποφάσισαν να πουλήσουν το 

πρατήριο βενζίνης που διατηρούσαν στο Μπρούκλιν. Η επόμενη δουλειά του θα άλλαζε τη ζωή μου. Έγινε 
μηχανικός αεροσκαφών για την αεροπορική εταιρεία Pan American World Airways. H ήσυχη οικογένειά μου 
από το Κουΐνς, για την οποία εξωτικές διακοπές σήμαιναν καλοκαίρι στο γειτονικό Βερμόντ, ξαφνικά ταξίδευε 
σε μακρινά μέρη όπως η Πόλη του Μεξικού, η Μόσχα, το Μαρακές και το Κιότο.  

Έκανα τον πρώτο μου γύρο του κόσμου στα δεκαοκτώ. Ξαφνικά ένας καινούργιος κόσμος ανοιγόταν 

μπροστά μου. Ήμουν άραγε εκ φύσεως φιλοπερίεργη ή ήταν τα ταξίδια που συνέβαλαν σε αυτό; Ενώ όλοι οι 

άλλοι κάθονται στο αεροπλάνο και βλέπουν ταινία, εγώ είμαι κολλημένη στο παράθυρο και απολαμβάνω τη 

θέα. Θυμάμαι μια ηλιόλουστη μέρα που πετούσα πάνω από τις ΗΠΑ. Μια λεπτή στρώση χιονιού κάλυπτε 

μεγάλο μέρος της χώρας. Έστρεφα το βλέμμα μου στις μικρές πόλεις που απλώνονταν αποκάτω μου και 

σκεφτόμουν πως είμαστε σαν μυρμηγκάκια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Πολλές φορές γύριζα στον άγνωστο 

συνεπιβάτη της πίσω σειράς και του έλεγα: «Κοίτα!». 
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Η Carrie Dovzak, 63 ετών, είναι συνταξιούχος γεωλόγος και ζει στο Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια. Ονειρεύεται 

να ταξιδέψει ξανά τη μετά-Covid εποχή. 

 
 

https://www.kathimerini.gr/k/travel/561225922/taxidia-ston-kosmo-52-eisitiria-gia-to-2021/ (διασκευή) 

https://www.kathimerini.gr/k/travel/561225922/taxidia-ston-kosmo-52-eisitiria-gia-to-2021/
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https://ngradio.gr/blog/faia-steiner-blog/10-endiaferonta-infographics-taksidia/  

 

https://ngradio.gr/blog/faia-steiner-blog/10-endiaferonta-infographics-taksidia/


Αποστολή 1η  

Βοηθήστε την Ειρήνη και τον Χρηστάκη να συμπληρώσουν τα κενά στο άρθρο με την κατάλληλη λέξη 

σημειώνοντας για τα 1-10 το Α, το Β, το C ή το D στο λευκό φύλλο απαντήσεων. 

                                                                     [10x2 = 20]   

1.  
Α. συμπληρώνετε 
Β. συνοδεύετε 
C. συνοδεύεται 
D. συμπληρώνονταν 
 

2.  
Α. υπενθύμισε 
Β. υπαγόρευσαν 
C. απαγόρευσε 
D. θυμήθηκαν 
 

3.  
A. καλέσαμε 
B. επικαλεστήκαμε 
C. προσκλήθηκαν 
D. προκάλεσαν 
 

4. 
A. εναρκτικώς 
B. διαρκώς 
C. ανεπαρκώς 
D. επαρκώς 
 

5.  
A. μίλησε 
B. περιέγραψαν  
C. αναφέρθηκαν 
D. απευθύνθηκαν 
 

6.  
Α. επιδημίας 
Β. πανδημίας 
C. αποδημίας 
D. ενδημίας 
 

7.  
A. συντηρούν 
B. επιτηρούν 
C. διατηρούν 
D. συντηρούσαν 
 

8. 
Α. εφηύραν 
Β. ανακάλυψαν 
C. επινόησε 
D. εφευρέθηκαν 
 

9. 
Α. διεθνή 
Β. καθολική 
C. συνολική 
D. παγκόσμια 
 

10. 
Α. προτίμηση 
Β. εκτιμήσεις 
C. ανατίμηση 
D. επιτίμηση 
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Αποστολή 2η  

Βοηθήστε την Ειρήνη και τον Χρηστάκη να κατανοήσουν το περιεχόμενο του άρθρου, του σκίτσου που το 

συνοδεύει και του infographic που εντόπισαν στο Διαδίκτυο. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία των προηγούμενων 

σελίδων, δηλ. των σελίδων 14-16, χαρακτηρίστε τις παρακάτω φράσεις Σωστές ή Λανθασμένες και σημειώστε 

στο λευκό φύλλο απαντήσεων  

το Α για τη Σωστή φράση και  

το Β για τη Λανθασμένη. 

                                                                                 [10x2 = 20] 

 

11. Τους προορισμούς πρότειναν στο άρθρο και πάλι οι αναγνώστες.  

12. Όσοι έκαναν πρόταση για κάποιον ταξιδιωτικό προορισμό στους 

New York Times έστελναν επίσης φωτογραφίες. 

 

13. Στις επιλογές που παρουσιάστηκαν στους New York Times 

παρατηρείται μία στροφή προς τις μεγάλες πόλεις. 

 

14. Όταν ταξιδεύουμε, αλλάζουμε.  

15. Η Carrie Dovzak διατυπώνει την τελευταία πρόταση στη λίστα των 

New York Times. 

 

16. Η Carrie Dovzak περιπλανήθηκε σε όλο τον κόσμο πολύ πριν την 

ενηλικίωσή της. 

 

17. Σύμφωνα με την Carrie Dovzak η περιέργεια συνδέεται στενά με τα 

ταξίδια. 

 

18. Η υδρόγειος σφαίρα στο σκίτσο συνδέεται αποκλειστικά με την 

πρόταση της Carrie Dovzak. 

 

19. Σύμφωνα με το Infographic λιγότεροι από τους μισούς φοιτητές που 

έμαθαν κάποια ξένη γλώσσα στο εξωτερικό τη χρησιμοποιούν σε 

τακτική βάση. 

 

20. Σύμφωνα με το Infographic η αγάπη, η καριέρα, η υγεία και η 

εκπαίδευση μας προσφέρουν από τη μια κίνητρα να ταξιδέψουμε, 

αλλά και επηρεάζονται από τα ταξίδια μας. 
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Αποστολή 3η  

Τώρα χρειάζονται τη βοήθειά σας η Ειρήνη και ο Χρηστάκης, για να συμπληρώσουν κάποιους από τους 

ονοματικούς τύπους του 26ου προορισμού με τον κατάλληλο τρόπο και να σχηματίσουν κάποιους από τους 

ρηματικούς τύπους του.  

Συμπληρώστε τους ονοματικούς τύπους και σχηματίστε τους ρηματικούς τύπους στις ασκήσεις 21-35.  

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο λευκό φύλλο απαντήσεων. 

                                                                     [15x2 = 30]  

 

26ο «εισιτήριο»: Γέφυρα Tappan Zee, Νέα Υόρκη 
Την πολ__ (21) παλιά γέφυρα Tappan Zee πρέπει να την έχω _________ (22) εκατοντάδες φορές. Για 

μένα ήταν πάντα συν___μη (23) της συνεχ_____ (24) περιπέτειας. Από εδώ μπορούσες να δεις την πόλη της Νέας 
Υόρκης, που __________ (25) 40 χλμ. νοτιότερα, και τον προμαχ_____ (26) Γουέστ Πόιντ, που κείται στον βορρά. 
Μου ________ (27) όμως και την αίσθηση της επιστροφής στο σπίτι. 

Μια Κυριακή βράδυ του περασμένου Σεπτέμβρη, __________ (28) στο πάρκο Πίρσον στην πόλη 

Ταριτάουν, στις ανατολικές ακτές του ποταμού Χάντσον, και έβλεπα τον ήλιο να _________ (29) πίσω από τη 

γέφυρα. Σκεπτόμουν πόσο ωραία είναι που _________ (30) εκεί τη ____________ (31) στιγμή, δίχως άγχος για 

το τι ακολουθεί. Μπορούσα και __________ (32) τα πράγματα με ένα νέο, ενήλικο βλέμμα. 

Η γέφυρα, που τώρα ____________ (33) Governor Mario M. Cuomo, είναι ολοκαίνουργια – όχι εκείνη η 

ετ________οπη (34) που διέσχιζα ως παιδί. Τις προάλλες, όμως, ήμουν σίγουρη πως, όπου και να με 

_____________ (35) η ζωή, αυτά τα 5 χιλιόμετρα θα είναι πάντα για μένα κάτι σαν το σπίτι μου. 

Η 27χρονη νοσηλεύτρια Alexis Sabol γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης.  

https://www.kathimerini.gr/k/travel/561225922/taxidia-ston-kosmo-52-eisitiria-gia-to-2021/  

21. πολ__ 

A. ή 

B. λή 

C. λύ 

D. ύ 

 

22. 

A. διασχίσει 

B. διασχίζει 

C. διέσχισε 

D. διέσχιζε 

 

23. συν___μη 

A. ώνι 

B. όνι 

C. ώνυ 

D. όνυ 

 

https://www.kathimerini.gr/k/travel/561225922/taxidia-ston-kosmo-52-eisitiria-gia-to-2021/
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24. συνεχ____ 

Α. ή 

Β. ούς 

C. είς 

D. ής 

 

25. 

A. απλώνετε 

B. απλώνονταν 

C. απλώνεται 

D. απλώθηκες 

 

26. τον προμαχ____ 

A. όνας 

B. ώνας 

C. ώνα 

D. όνα 

 

27. 

A. δίνει 

B. δείχνει 

C. δώσει 

D. δόθηκε 

 

28. 

A. κάθιζα 

B. καθίσει 

C. κάθισε 

D. καθόμουν 

 

29. 

A. δύει 

B. δύσει 

C. έδυε 

D. αναδύεται 

 

30. 

A. βρισκόταν 

B. βρέθηκα 

C. βρέθηκε 

D. βρεθεί 
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31. 

A. συγκεκριμένη 

B. συγκεκριμμένη 

C. συγκριμένη 

D. συγκριμμένη 

 

32. 

A. παρατηρούσε 

B. παρατηρήσει 

C. παρατήρησα 

D. παρατηρούσα 

 

33. 

A. ονομάστηκε 

B. ονομάζεται 

C. ονομάζετε 

D. ονομαστεί 

 

34. ετ_______οπη 

A. υμόρρ 

B. υμόρ 

C. οιμόρ 

D. οιμόρρ 

  

35. 

A. οδήγησε 

B. οδηγούσε 

C. οδηγήσει 

D. οδηγείς 
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Αποστολή 4η  

 

 

 

Η Ειρήνη και ο Χρηστάκης χρειάζονται για μία τελευταία φορά σήμερα τη βοήθειά σας. 

Επιλέξτε την υπογραμμισμένη λέξη ή έκφραση που ξεχωρίζει γραμματικά ή συντακτικά από τις υπόλοιπες 

υπογραμμισμένες λέξεις ή εκφράσεις του θέματος, γιατί μόνο για αυτήν ισχύει ο γραμματικός ή συντακτικός 

χαρακτηρισμός που αναφέρεται μετά την παύλα.  

Επιλέξτε για τα θέματα 36-40 την κατάλληλη απάντηση (Α, Β, C, D) στο λευκό φύλλο απαντήσεων. 

                                                                                                   [5x2 = 10] 

Παράδειγμα: 

Στο παράδειγμα η  σωστή απάντηση είναι το (a), γιατί η λέξη “αγαπημένα” είναι η μοναδική μετοχή. 

Α. τα αγαπημένα μας πρόσωπα – η μοναδική μετοχή 

Β. τα παιδικά μου χρόνια – το μοναδικό επίθετο 

C. καστανά μάτια – το μοναδικό επιφώνημα 

D. τα ακόλουθα κενά – το μοναδικό επίρρημα 

21ο «εισιτήριο»: Άνδρος, Ελλάδα 
Πήγα για πρώτη φορά στην Άνδρο, το νησί από το οποίο κατάγεται η οικογένειά μου, το 1992, το 

καλοκαίρι πριν ξεκινήσω το λύκειο. Ήταν μαγικά. Ο ξάδερφός μου ο Γιάννης και εγώ ήμασταν απλώς 
εξαφανισμένοι όλη μέρα και όλη νύχτα. Ξυπνούσαμε το πρωί και πηγαίναμε για μπάνιο κι έπειτα χορεύαμε 
όλο το βράδυ με τους καινούργιους φίλους μας. Το νησί έσφυζε από ζωή.   

Όταν επέστρεψα, το 1996, είχε συμβεί ένα δυσάρεστο περιστατικό στην οικογένειά μου. Και ενώ 

θυμάμαι το 1992 σαν να ήταν χθες –τι φορούσα, πού πηγαίναμε–, δεν μπορώ να φέρω στη μνήμη μου αυτό το 

δεύτερο ταξίδι μου.  

Το 2017 επέστρεψα με τα παιδιά μου και ανακουφίστηκα που είδα ότι ως επί το πλείστον ελάχιστα είχαν 

αλλάξει, παρότι υπήρχαν πράγματα που δεν είχα παρατηρήσει στο παρελθόν, όπως το Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης και ένας κινηματογράφος που προβάλλει παλιές κλασικές ταινίες. Η Άνδρος είναι ένα ζεστό, φιλόξενο 

μέρος και ο αέρας της έχει άρωμα λουλουδιών. Τα παιδιά μου ανυπομονούν να επιστρέψουν, μόλις βρουν 

χρόνο. 

Η Maria Dal Pan είναι συγγραφέας και ιδρύτρια της εταιρείας Erwin Park Communications. Ζει στο Μονκλέρ του 

Νιου Τζέρσεϊ.  
https://www.kathimerini.gr/k/travel/561225922/taxidia-ston-kosmo-52-eisitiria-gia-to-2021/  

 

https://www.kathimerini.gr/k/travel/561225922/taxidia-ston-kosmo-52-eisitiria-gia-to-2021/
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36. 

A. Πήγα το 1992 – ο μοναδικός χρονικός προσδιορισμός 

B. Πήγα το καλοκαίρι – ο μοναδικός επιρρηματικός προσδιορισμός 

C. χορεύαμε όλο το βράδυ – ο μοναδικός επιθετικός προσδιορισμός 

D. θυμάμαι το 1992 – το μοναδικό αντικείμενο  

 

37. 

Α. ήμασταν εξαφανισμένοι – ο μοναδικός υπερσυντέλικος  

Β. ξυπνούσαμε – ο μοναδικός παρατατικός 

C. πηγαίναμε – η μοναδική ενεργητική φωνή  

D. έσφυζε – το μοναδικό α´ πληθυντικό πρόσωπο  

 

38. 

Α. ελάχιστα – ο μοναδικός υπερθετικός βαθμός 

Β. παλιές – το μοναδικό θηλυκό γένος 

C. κλασικές – ο μοναδικός πληθυντικός αριθμός 

D. φιλόξενο – το μοναδικό επίρρημα 

 

39. 

A. ενώ θυμάμαι – ο μοναδικός ενεστώτας  

B. να φέρω – η μοναδική δευτερεύουσα πρόταση 

C. παρότι υπήρχαν – η μοναδική εναντιωματική πρόταση 

D. Τα παιδιά ανυπομονούν – η μοναδική κύρια πρόταση 

 

40. 

A. πριν ξεκινήσω – η μοναδική χρονική πρόταση 
B. όταν επέστρεψα – ο μοναδικός αόριστος  
C. ενώ θυμάμαι – ο μοναδικός ενεστώτας 

D. μόλις βρουν χρόνο – η μοναδική υποτακτική 

 

 

 

  

© Getty Images/Ideal Image 
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Αποστολή 5η  

Πριν σας πούμε αντίο, θέλουμε κάτι ακόμη:  

Σε μέιλ (e-mail) τουλάχιστον 100 λέξεων που απευθύνετε σε κάποιον φίλο ή σε κάποια φίλη σας  

α. να παρουσιάσετε κάποιον προορισμό (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μακρινό ή κοντινό) προβάλλοντας 

δύο τουλάχιστον λόγους για τους οποίους αξίζει να τον επισκεφθεί κάποιος και  

β. να προτείνετε κάποιον τρόπο, ώστε η επίσκεψη στον συγκεκριμένο προορισμό να γίνει με ασφάλεια.  

 

Γράψτε το κείμενό σας στο κίτρινο φύλλο απαντήσεων #3. 

 

[Προσοχή: Παραλείψτε το όνομά σας στο τέλος του μέιλ!]                     [20]  

 

 

 

https://www.athinorama.gr/travel/travelideas/articles.aspx?artid=2539226 

 

 

https://www.athinorama.gr/travel/travelideas/articles.aspx?artid=2539226
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ΜΕΡΟΣ 3Ο  

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 



 26 

 

Α.  Για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να σημειώσετε στο φύλλο 

απαντήσεων τη σωστή  απάντηση. Σε κάθε περίπτωση η σωστή απάντηση είναι μόνο μία.   

1.  Ο  Μ.Κ.Δ.  των αριθμών   12    ,    18     και    24   είναι: 

 

        Α.  3                                Β.  6                                  C.  8                        D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

2.  Μικρότερος αριθμός από το κλάσμα 
11

15
 είναι ο: 

        Α.  
11

8
                            Β.  1                                  C.  

11

20
                    D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

3.  Η λύση της εξίσωσης   
1

4,3
2

x    είναι ο αριθμός: 

        Α.  3,8                            Β.  4                                  C.  4,8                    D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

4.  Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με περίμετρο 20εκ. και πλάτος 4 εκ. έχει μήκος: 

        Α.  5 εκ.                          Β. 6 εκ.                            C.  8  εκ.                 D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

5.  Το αποτέλεσμα της παράστασης  
2 1 2

4 :
5 5 3
   είναι : 

        Α.  
7

10
                             Β.  

19

10
                             C.  

18

5
                     D.  κανένα από τα προηγούμενα 
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6.  Τα  
3

8
 του αριθμού 24  είναι: 

        Α.  48                             Β.  12                                C. 9                      D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

7.  Αν τα 
4

9
 μιας ποσότητας είναι 36  τότε τα 

7

9
 της ίδιας ποσότητας είναι: 

        Α.  72                             Β.  81                                C. 63                      D.  κανένα από τα προηγούμενα 

8.  Το 2  στην πέμπτη (δύναμη) είναι ίσο με:   

        Α.  25                              Β.  10                                C.  16                      D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

9.  Το 
1

20
 των 10 εκ. είναι: 

        Α.  0,5  χιλ.                         Β.  5  χιλ.                      C.  50 χιλ.              D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

10.  Τα  370  τ.εκ. με πόσα τ.μ. είναι ίσα;  

        Α.  3,7                                 Β.  0,037                       C.  0,37                D.  κανένα από τα προηγούμενα 

                                                                                                                                        Μονάδες 50  
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Β.  Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ, αν είναι σωστή ή με Λ αν είναι 

λανθασμένη.  Αν σημειώσετε τις απαντήσεις σας εδώ μην ξεχάσετε να τις μεταφέρετε στο φύλλο 

απαντήσεων. Το φυλλάδιο των ερωτήσεων δεν θα βαθμολογηθεί.    

                                                              

11.  Αν προσθέσω στους όρους ενός κλάσματος τον ίδιο αριθμό  

        προκύπτει ισοδύναμο κλάσμα.                                                                                         Σ   -   Λ 

12.  Δύο αριθμοί λέγονται αντίστροφοι όταν έχουν άθροισμα 1.                                      Σ   -   Λ 

13. Στα ανάλογα ποσά ο λόγος των τιμών τους διατηρείται σταθερός.                            Σ   -   Λ 

14.  Ένα τετράγωνο με εμβαδόν 36 τ.μ. έχει πλευρά 6 μέτρα.                                           Σ   -   Λ 

15.  Υπάρχουν δύο μόνο φυσικοί αριθμοί μικρότεροι του 30  

        που διαιρούνται ταυτόχρονα με το 2 , το 4 και το 6 .                                                  Σ   -   Λ 

16.  Σε μια δύναμη του 10 εκθέτης είναι πάντα το 10.                                                         Σ   -   Λ  

17.  Αν οι δύο οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσες  

       τότε η καθεμιά είναι 40ο .                                                                                                   Σ   -   Λ 

18. Η απόσταση δύο πόλεων στον χάρτη είναι 72 εκ. και η πραγματική τους  

       απόσταση είναι 36 χμ. Η κλίμακα του χάρτη είναι 
1

500.000
.                                     Σ   -   Λ 

 Μονάδες 40 

  



 29 

 
                                                               

 

 

 

Γ .  Να λύσετε τα παρακάτω προβλήματα στο πράσινο φύλλο απαντήσεων #4.  

Γ1. Για ένα τραπέζι και τέσσερις ίδιες καρέκλες βεράντας πληρώσαμε 614 €, ενώ για ένα ίδιο τραπέζι 

και επτά καρέκλες όπως οι προηγούμενες πληρώσαμε 941€. Να βρείτε πόσο κοστίζει το τραπέζι και 

κάθε καρέκλα. 

_____________________________________________ 

 

Γ 2. Σε έναν διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε 30  ερωτήσεις μαθηματικών και  

40  ερωτήσεις ιστορίας. Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 1 βαθμό. Ο Γιάννης κατάφερε να 

συγκεντρώσει 58  βαθμούς. Αν απάντησε σωστά στο 80%  των ερωτήσεων των μαθηματικών, σε τι 

ποσοστό των ερωτήσεων της ιστορίας απάντησε σωστά; 

       

       ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.  

Θυμηθείτε ότι όλες σας οι απαντήσεις πρέπει να γραφούν στα φύλλα απαντήσεων #1 ως #4 

 

        

 


