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Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια 

Δείγμα γραπτής δοκιμασίας για την εισαγωγή και την απονομή  

υποτροφιών στην 1η τάξη Γυμνασίου  

 

 

    Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας  

κολλήστε εδώ το μαύρο αυτοκόλλητο  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

Μην συμπληρώσετε τίποτα σε αυτό το μέρος της σελίδας. Προορίζεται για χρήση από το προσωπικό του Ανατόλια που θα 

διορθώσει το γραπτό σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ 

 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

 

 

ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΠΑΤΕΡΑ 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΜΕΡΟΣ 1ο 

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENGLISH 
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PART 1: LISTENINGCOMPREHENSION (10 POINTS) 

 

 

Θα ακούσετε ένα κείμενο με βάση το οποίο θα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 ως 5.  
 
Το κείμενο, και τις ερωτήσεις που ακολουθούν, θα τις ακούσετε δύο φορές.  
 
Θα επιλέξετε για κάθε ερώτηση μια από τις τέσσερις απαντήσεις — αυτή που νομίζετε ότι απαντάει καλύτερα 
στην ερώτηση για το κείμενο.  
 
Μετά σημειώστε την απάντησή σας στο φύλλο απαντήσεων. 
 
 Έχετε 30 δευτερόλεπτα να δείτε τις ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε.  

 

 

Why Do Siblings Annoy Each Other?  

 

1) What are the names of the two guests on the show?  

 

A. Rachel and Tim   

B. Susie and Jim 

C. Rachel and Jim   

D. Molly and Rachel 

 

2) How many years apart are the two siblings? 

 

A. One 

B. Two  

C. Three 

D. Four 
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3) One of the good things about being an older sibling is… 

 

A. you get to stay up later. 

B. there are more responsibilities. 

C. your parents pay more attention to you. 

D. you do your homework later. 

 

4) At the end, Molly the host says that many listeners send in questions that are usually like which 

ONE of the following? 

A. What is it like to have siblings? 

B. Why does Susie (from Nashville) annoy her siblings? 

C. Why do the twins in this podcast (radio show) annoy each other? 

D. Why do siblings bother each other so often? 

 

5)  This podcast (radio show) is made for:   

 

A. School-age children 

B. Parents 

C. Doctors 

D. Teachers 
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Part 2: Knowledge of English (30 points) 

Choose the correct answer, and fill in the appropriate circle on your white answer sheet.  

 

6)The little boy began to worry _____ being alone in the house when it got dark outside.  

 A. of    B. for   C. at    D. about 

7) My parents ______ at 7:00 am to have breakfast before my first class.  

 A. wake me up  B. take me up  C. stand me up D. eat me up 

8)  Michael said, “If you open the box, you _______ surprised!”  

 A. would be   B. were  C. are being  D. will be 

9) The man _____ was sleeping near the fire slept with his mouth open. 

 A. whose   B. who   C. which   D. where 

10)  My relatives showed me a lot of _____ when I stayed with them at their home.  

 A. kind    B. kindly  C. kindness  D. kinds 

11) The only student _____ understood the lesson was Peter.  

 A. that    B. which  C. of which  D. whom 

12)  The strange thing in the water moved slowly _______ the men in the boat.  

 A. at    B. toward  C. into   D. through 

13) I don’t remember ____ you in Athens last year. I’m sure you were sick.  

 A. to see   B. seeing  C. travelling  D. to find 

14) My parents thought the package would arrive today, ______  

 A. wouldn’t they?  B. did they?  C. didn’t they? D. would it? 

15) Would you please _____ the tv for me?  

 A. close   B. turn on  C. put off  D. open 
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16)They called the police when their daughter _____ for 24 hours.  

A. was being missed  B. was missed  C. had been missing  D. had missed 

17)  Where would you like to live if you _____ in Thessaloniki now?  

A. hadn’t lived  B. didn’t live  C. haven’t lived  D. wouldn’t be living 

18)  _____ time to give the cats _____ food.  

A. It’s/its   B. Theirs/their       C. It’s/their   D. There’s/its 

19)  I’m the one that you telephoned, _____  

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

20) The teacher thought her poor student’s red eyes looked ______ on the computer screen.  

A. horrible   B. horribly  C. careful   D. carefully 
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PART 3: Visual and Reading Comprehension  

A: Visual Comprehension (20 Points) 

Use the information in the infographic to help you find the best answer to each of the questions that follow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) What is this infographic about? 

 
A. the best types of exercise for kids 

 
B. that screens are bad for our health 

 
C. how kids can spend less time in front of screens 

 
D. why screens are a great kind of entertainment 

 
 

1 
Ensure kids 
have 1 hour of 
physical 
activity each 
day. 

2 
Limit kids’ total 
screen time to no 
more than 1-2 
hours per day. 

 

3 
Remove TV sets 
from your child’s 
bedroom.  
 

4  
Encourage other types of fun 
that include both physical and 
social activities, like joining a 
sports team or club. 

How 

Parents 

can help?  
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22) Which specific group is this information written for? 
 

A. parents 
 

B. 11-14 year olds 
 

C. teachers 
 

D. doctors  
 
 
23) According to the infographic, how many hours a day should kids be in front of screens? 
 

A. 9 hours 
 

B. as many as their parents say 
 

C. 5 hours  
 

D. 2 hours or less 
 
 
24) Which is not mentioned as a way to lessen screen time? 
 

A. joining a sports team 
 

B. spending time with friends 
 

C. reading books 
 

D. removing TV sets from bedrooms 
 
 
 
25) Which one of these statements is true? 
 

A. Kids need at least one hour of exercise per day. 
 

B. Kids spend nearly 5 hours a day on the computer. 
 

C. Social activities are more important than individual activities. 
 

D. None of the above 
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B. In this section, you’ll have two texts to read. Read each question carefully, choose the best 
answer, and fill in the appropriate circle on your white answer sheet.  

 

Free Puppies 

 

It was a bright beautiful Saturday morning, and 

Thomas was sitting with his parents and siblings at 

the breakfast table. Everyone in the family was 

eating breakfast and softly talking about their plans for the day. Michael, Thomas’s older brother, had 

plans to exercise with his best friend. Lydia, Thomas’s older sister, had plans to have a haircut and go 

shopping with mom. Thomas’s father wanted to clean the leaves out of the yard and organize the garage. 

Thomas was the only one with no plans for the day, so he decided to take a walk. 

He put on his coat and sneakers, went outside and walked through his neighborhood. About fifteen 

minutes later, he saw a sign in the window of a flower shop. ‘FREE PUPPIES,’ the sign said. Thomas had a 

feeling that if he walked in to see the puppies, he would be walking out with one to take home with him. 

He wasn’t sure about how his parents would feel about this, but he went into the store anyway.  

The salesperson behind the counter greeted Thomas and asked him how she could help him. He told her 

that he was interested in seeing the puppies. The salesperson smiled and led him through a door into the 

back where workers were busy making flower arrangements. She took him to the corner of the room, 

where there was a box. When he looked inside, he counted 6 puppies. They were tiny and playful, 

climbing over one another and gently biting one another. Thomas noticed that one of the golden puppies 

was sitting quietly in the corner of the box, watching the others.  

He pointed to the quiet puppy and told the salesperson that he wanted that one. She smiled at him, lifted 

the puppy out of the box and placed it in his arms. The puppy was soft and seemed a little scared. Thomas 

tried to comfort the puppy by placing it into his jacket for the short walk home.  

When Thomas returned to his house, only his dad was home because everyone else had already gone out 

for the day. He decided to wait until everyone was home before he would tell the family about their 

newest member. So, he took the puppy to his room and waited.  
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26) Which one of these activities best describes the plans Michael had that day?  

 

A. running 

B. doing his homework 

C. getting a puppy 

D. cleaning his room 

 

27) Where did Thomas find the puppies? 

A. in his jacket 

B. in a flower shop 

C. in a box at a friend’s house 

D. in a corner of the garage 

 

28) Which word best describes the puppy that Thomas chose?  

A. calm 

B. playful 

C. active 

D. wild 

 

29)  Thomas didn’t tell his dad about the puppy when he got home because… 

A. he didn’t want anyone to know about the puppy. 

B. he was afraid of his father’s reaction. 

C. his father was allergic to dogs. 

D. he wanted to wait until everyone arrived home. 

 

30)  Which of the following would be the best title for this story?  

A. Saturday Morning With My Family 

B. Our Weekend Household Chores  

C. A Weekend Surprise 

D. The Kind Saleswoman in the Flower Shop 
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Is It Better for Teens to Start School Later?  
 
SEATTLE, Washington, USA — Getting a later start to school is helping high school students in Seattle, 
Washington, get a bit more sleep, a study shows.  
 
Scientists in Seattle are studying later school start times. In the study, teenagersfollowed their activity to 
find out whether a later start to the school day would help them get more sleep. It did, adding 34 minutes 
of sleep a night. They also reported less daytime sleepiness, fewer absences and better grades. 
 
The Seattle School District changed from a 7:50 a.m. start time to 8:45 a.m. in the fall of 2016 for high 
schools and in most middle schools. It joined many other U.S. schools which are changing to later start 
times to help sleep deprived teens get more sleep.  

 
Most Teens Don’t Sleep Nine Hours A Night 
 
The amount of sleep that teenagers get should be nine hours a night, but most teenagers don’t sleep for 
that long.  One reason for this is because of light from the screens on the devices that many teens use. The 
light keeps them awake as they chat, post, and scroll long after dark. 
 
Franklin High School student Hazel Ostrowski, who participated in the study, said sleeping later in the 
morning makes it easier to pay attention during class but she still has trouble sometimes. 
 
"I'll wake up so tired I wish I could go back to sleep. At night, I'll be on my phone and I just want to stay 
up," she said. 
 
Most U.S. middle and high schoolsstart before 8:30 a.m., even though doctors say schools should start 
later.  Schools don’t want to make changes, because later start times affect bus schedules and sports 
practices. 

 
What Did The Study Show?  
 
The scientists compared sleep habits of students in spring 2016, before the change, to sleep habits of 
students from spring 2017, after later start times began. 
 
Some things stayed the same. Naps and weekend sleep schedules didn't change. On school nights, only a 
few students stayed up later, not enough to greatly change the average. 
 
What changed was wake-up time, with morning activity starting about 45 minutes later on school days. A 
few students went to bed a little later. Still, average (μέσοςόρος) sleep time increasedby 34 minutes.  
This shows that starting school later can help students get more sleep!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

31)  According to the article, what changed when school started later? 
 
 A. Teens stayed on their phones for 45 minutes longer at night.  
 
 B. Teens took fewer naps. 
 
 C. There was no time to do sports after school.  
 
 D. Teens slept for an average (μέσοςόρος) of 34 minutes longer.    
 
32)In the third paragraph, “sleep-deprived” refers to teens who:  
 
 A. get plenty of sleep 
 
 B. don’t get enough sleep 
 
 C. are trying to find ways to stay awake  
 
 D. prefer playing on their smartphones instead of sleeping  
 
33)  According to the article, which ONE of these is true about the teenagers who participated in 
the study?  
 
 A. They woke up feeling more tired. 
 
 B. They got higher grades. 
 
 C. They didn’t need to sleep as long on the weekends. 
 
 D. All of the above  
 
34)   According to the article, schools don’t always want to change start times because… 
 
 A. scientists say that teenagers don’t need more sleep. 
 

B. later start times cause problems with bus schedules and sports practices. 
 
 C. teens will go to bed later. 
 
 D. None of the above  
 
35) What is the main idea of the article? 
 
 A. Teens need more sleep than adults. 
 
 B. Teens should go to bed earlier.  
 
 C. Later school start times can help teens get more sleep.  
 
 D. Light from screens is keeping teens awake longer.   
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Part 4: WritingSection (30 points) 

 

The last line of the reading comprehension passage on page 10 is:  

“So, he took the puppy to his room and waited.” 

What happens next? Write the ending to the story. Keep the facts of the story the same (for example, the 

names of the characters), but use your imagination to write your own ending.  

(Write your answer on the pink answer sheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Try to write at least 100 words.  
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ΜΕΡΟΣ 2ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
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Hσυνομήλική σαςΔέσποινα διαβάζει με ενδιαφέρον το παρακάτω κείμενο και παρατηρεί το infographic: 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η νεαρή Σουηδέζα ακτιβίστρια που αγωνίζεται να σώσει τον πλανήτη 

Η γενιά των Millennials, δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1980 – 1990, δεν έχει ζήσει τις τέσσερις 

εποχές όπως τις περιέγραφαν οι παππούδες μας ή οι ποιητές. Αυτές οι εποχές που ____________ (36) η μία την άλλη 

επί αιώνες ενδέχεται να γίνουν ιστορία. 

Όταν ήμουν οκτώ χρονών, άκουσα για πρώτη φορά ότι εμείς οι άνθρωποι __________ (37) σοβαρές 

κλιματικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια μας την επιβίωση. Αναρωτήθηκα: Πώς είναι δυνατόν οι 

κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και οι άνθρωποι _____________ (38) να μην κάνουν τώρα κάτι γι᾽ αυτό;  

Ονομάζομαι Γκρέτα και ζω στη Στοκχόλμη. Δεν μπορώ να αποδεχτώ το γεγονός ότι καθημερινά 

βιομηχανίες, εταιρίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι υπερθερμαίνουμε τα σπίτια μας απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα 

τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, του αερίου που παράγεται από την καύση του πετρελαίου ή του 

κάρβουνου. Επιπλέον, το διοξείδιο του άνθρακα που αιωρείται πάνω από το κεφάλι μας, χωρίς να ___________ (39), 

αναμειγνύεται με άλλα αέρια σχηματίζοντας ένα παχύ στρώμα που προκαλεί την άνοδο της θερμοκρασίας στο 

επίπεδο του εδάφους. Και τότε η Γη _________ (40) να έχει “πυρετό”. Τον χειμώνα έχει δριμύ ψύχος ή ________ (41) 

ζέστη, την άνοιξη βρέχει υπερβολικά, το καλοκαίρι _____________ (42) ξηρασία και αποπνικτική ζέστη, η στάθμη της 

θάλασσας ανεβαίνει, οι παγετώνες συρρικνώνονται, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μετατρέπονται σε άγονη γη 

ή καταστρέφονται από έντονες πλημμύρες και τυφώνες. Κάθε μέρα εξαφανίζονται περίπου διακόσια είδη ζώων 

εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Κάθε μέρα η τροφή γίνεται __________ (43) για κάποιους πληθυσμούς, 

γεγονός που οδηγεί σε λιμούς, επιδημίες, πολέμους και μεταναστεύσεις. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Ωστόσο, κανένας δεν δείχνει ενδιαφέρον και κανένας 

δεν κάνει το παραμικρό. Είναι σαν να έχει ξεσπάσει  μια πυρκαγιά και εμείς καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση, 

χωρίς να κουνάμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Οι πλούσιες χώρες δεν έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την 

ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν οι βιομηχανίες τους. Αν είχε συμβεί αυτό, οι αναπτυσσόμενες 

χώρες, που για οικονομικούς λόγους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ρυπογόνες πηγές ενέργειας, πιθανόν να 

μπορούσαν επιτέλους να αποκτήσουν σχολεία, δρόμους, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιμο νερό όπως εμείς. 

Αυτό αποκαλούμε κλιματική δικαιοσύνη! 

Την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2018, με την _________ (44) της σχολικής χρονιάς στη Σουηδία, δεν πήγα στο 

σχολείο, για να διαμαρτυρηθώ έξω από το Κοινοβούλιο κρατώντας ένα πανό που έγραφε: “ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ”. Κάθε Παρασκευή πήγαινα στο ίδιο σημείο, με το ίδιο πανό. Έπιασε! Σταδιακά 

κατέφτασαν στον χώρο δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες και τα τηλεοπτικά κανάλια όλου του κόσμου. Με 

αυτόν τον τρόπο, η διαμαρτυρία μου έγινε παγκόσμια, με χιλιάδες εφήβους να οργανώνουν τις δικές τους 

“Παρασκευές για το μέλλον”, με δράσεις και πορείες για το κλίμα σε περισσότερες από εκατό χώρες.  

Ήμουν υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης και νιώθω περήφανη γι᾽ αυτό. Αυτό που θέλω όμως είναι να 

κάνω τη διαφορά με όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που επιθυμούν, όπως κι εγώ, να παραμείνει η Γη σώα και 

αβλαβής. Ας κάνουμε στους εαυτούς μας και στον πλανήτη μας αυτό το δώρο! Ας ακουστούμε και ας ζητήσουμε 

λύση το συντομότερο δυνατόν! Μόνο έτσι θα ξέρουν οι νέοι άνθρωποι στο μέλλον ότι εμείς επιλέξαμε να μην 

καθίσουμε __________ (45) μπροστά στην τηλεόραση και να βλέπουμε τη Γη να πεθαίνει. 

 

(από το βιβλίο: 20 Σπουδαίοι Πράσινοι Ήρωες σώζουν τον πλανήτη. Διόπτρα 2020, σσ. 6-8.) 
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INFOGRAPHIC 

 

https://www.tovima.gr/2020/10/29/science/ereyna-to-perivallon-pio-sinantiko-apo-tin-oikonomia-gia-ellines-

kai-eyropaious/ 

 

  

https://www.tovima.gr/2020/10/29/science/ereyna-to-perivallon-pio-sinantiko-apo-tin-oikonomia-gia-ellines-kai-eyropaious/
https://www.tovima.gr/2020/10/29/science/ereyna-to-perivallon-pio-sinantiko-apo-tin-oikonomia-gia-ellines-kai-eyropaious/
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Αποστολή 1η 

 

Βοηθήστε τη Δέσποινα να συμπληρώσει τα κενά του κειμένου με την κατάλληλη από τις τέσσερις λέξεις 
σημειώνοντας για τα 1-10 το A, το B, το C ή το Dστο φύλλο απαντήσεων.   
            [10x2 = 20] 
 
  
36. A. υποδέχονταν 

B. υποδεχόταν 

C. διαδέχονταν 

D.διαδέχοταν 

 

37. A. προκαλούμαι  

B. προκαλούμε 

C. προσκαλούμε 

D. προσκαλούμαι 

38. A. μεμονωμένα 

B. απομονωμένα 

C. απομονωμένοι 

D. αποκλειστικά 

 

39. A. εκλύεται 

B. εκλύετε 

C. εξαπολύεται 

D.διαλύεται 

40. A. μοιάζει 

B. παρομοιάζεται 

C. παρομοιάζετε 

D. προσομοιάζεται 

 

41. A. πολλοί 

B. πόλη 

C. πολύ 

D. πολλή 

42. Α. διατηρείται 

Β. επιτηρείται 

C. παρατηρείται 

D.συντηρείται 

 

43. A. διπλάσια 

B. δυσεύρετη 

C. δίσεκτη 

D.δύσκολη 

44. A. αφετηρία 

B. διακοπή 

C. έναρξη 

D. αναστολή 

45. A. αδρανείς 

B. αδαείς 

C. ενδεείς 

D. ασταθείς 
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Αποστολή 2η 

Βοηθήστε τη Δέσποινα να κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου και του infographic. Με βάση το 
κείμενο και το infographic των προηγούμενων σελίδων,δηλ. των σελίδων 16-17, χαρακτηρίστε τις 
παρακάτω φράσεις (46-55) Σωστές ή Λανθασμένες και σημειώστε στο φύλλο απαντήσεων 

τοA για τη Σωστή φράση και 

τοB για τη Λανθασμένη. 

[10x2 = 20] 

46. Η Γκρέτα άρχισε να ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή, όταν ήταν 

στο δημοτικό. 

A (Σ) 

47. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται αποκλειστικά και μόνο από τις 

βιομηχανίες. 

Β (Λ) 

48. Λόγω της κλιματικής αλλαγής εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων. Α (Σ) 

49. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να συνδεθεί με επιδημίες, 

πολέμους και μεταναστεύσεις. 

Β (Λ) 

50. Οι πλούσιες χώρες θεωρούνται πιο υπεύθυνες για την κλιματική 

αλλαγή από τις φτωχές. 

Α (Σ) 

51. Το σχολείο στη Σουηδία δεν λειτουργούσε την Παρασκευή 20 

Αυγούστου 2018. 

Β (Λ) 

52. Κύριο θέμα του infographic είναι η ανακύκλωση αλουμινίου. Β (Λ) 

53. Στο infographic υποστηρίζεται ότι πρέπει να αυξηθεί η ανακύκλωση 

αλουμινίου. 

Α (Σ) 

54. Σύμφωνα με το infographic εφαρμόζουν στην πράξη την 

ανακύκλωση λιγότεροι άνθρωποι από όσους πιστεύουν στη 

χρησιμότητά της.  

Α (Σ) 

55. Τόσο το κείμενο όσο και το infographic αναφέρονται στην 

ανακύκλωση. 

Β (Λ) 

 

  



28 
 

Αποστολή 3η 

Τώρα χρειάζεται τη βοήθειά σας η Δέσποινα, για να δώσει συμβουλές με τον κατάλληλο τρόπο.  

Σχηματίστε το β´ πρόσωπο του πληθυντικού στην υποτακτική  

- στις ασκήσεις 56-57 στον ενεστώτα και  

- στις ασκήσεις 58-60 στον αόριστο. 

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο φύλλο απαντήσεων. 

      [5x2 = 10] 

 

 

 

 

https://www.argolikeseidhseis.gr/2016/06/blog-post_47.html 

  

https://www.argolikeseidhseis.gr/2016/06/blog-post_47.html
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πολλές φορές ή συνέχεια 

 

Υποτακτική ενεστώτα 

αποφεύγουμε το αυτοκίνητο 

56. να αποφ_____ 

A.ύγετε 

B.εύγετε 

C. ύγεται 

D.ευχθεί 

επιβάλλουμε τον έλεγχο  

57. να επιβάλ______ 

A.εται 

B.ετε 

C.ουμε 

D.λετε 

 

μία φορά ή 

μία στιγμή 

 

Υποτακτική αορίστου 

ελέγχουμε την εκπομπή ρύπων  

58. να ελέ_____ 

A.ξετε 

B.χετε 

C.γξετε 

D.χεται 

ποτίζουμε τα φυτά 

59. να ποτ____ 

A.ίσετε 

B.ίζεται 

C.ίστε 

D.ίζετε 

προσπαθούμε περισσότερο 

60. να προσπαθ_____ 

A. είτε             

B.ήσετε 

C. είστε           

D.ήστε 
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Αποστολή 4η 

 

Η Δέσποινα εξακολουθεί να χρειάζεται τη βοήθειά σας. 

Μετατρέψτε τις ρηματικές φράσεις 61-65 σε ονοματικές επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο. 

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο φύλλο απαντήσεων. 

[5x2 = 10]  

61. έχει χαρεί τις τέσσερις εποχές 

A. η χαρά των τέσσερις εποχών 

B. η χαρά των τεσσάρων εποχών 

C. οι χαρές των τέσσερις εποχών 

D. οι χαρές των τεσσάρων επόχων 

 

62. σχηματίζοντας ένα παχύ στρώμα 

A. η σχημάτιση ενός παχέως στρώματος 

B. ο σχηματισμός ενός παχύτατου στρώματος 

C. ο σχηματισμός ενός παχιού στρώματος 

D. σχήμα ενός παχιού στρώματος 

 

63. εξαφανίζονται διακόσια είδη 

A. εξαφάνιση διακοσίων είδους 

B. αφανισμός διακόσιωνείδων 

C. εξαφανισμός διακοσίων ειδών 

D. εξαφάνιση διακοσίων ειδών 
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64. οι πλούσιες χώρες δεν έχουν δεσμευτεί 

A. η μη δέσμευση των πλούσιων χωρών 

B. η μη δέσμευση των πλούσιων χώρων 

C. όχι δέσμευση των πλούσιων χώρων 

D. όχι δέσμευση των πλουσίων χωρών 

 

65. οι παγετώνες συρρικνώνονται 

A. η συρρίκνωση των παγετώνων 

B. το συρρίκνωμα του παγετώνα 

C. η συρρίκνωση του παγετώνα 

D. το συρρίκνωμα των παγετώνων 
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Αποστολή 5η 

 

Η Δέσποινα χρειάζεται για μία τελευταία φορά σήμερα τη βοήθειά σας. 

Από την αριστερή στήλη βρείτε τη λέξη ή την έκφραση που δεν ταιριάζει γραμματικά ή συντακτικά με τις υπόλοιπες. 

Σημειώστε την κατάλληλη απάντηση (A, B, C, D) στο φύλλο απαντήσεων. 

Μετά επιλέξτε από τη δεξιά στήλη τον λόγο που δεν ταιριάζει η λέξη. Σημειώστε στο φύλλο απαντήσεων την 

κατάλληλη απάντηση (A, B, C, D).  

[10x2 = 20] 

Παράδειγμα: 

 

Στο παράδειγμά μας η  σωστή απάντηση από την αριστερή στήλη είναι το (A), και η σωστή απάντηση από τη δεξιά 

στήλη είναι το (C), γιατί είναι η μόνη μετοχή. 

 

 

A. τα αγαπημένα μας πρόσωπα 

B. τα παιδικά μου χρόνια 

C.καστανά μάτια 

D.τα ακόλουθα κενά 

 

 

A. επίθετο 

B. επίρρημα 

C. μετοχή 

D.επιφώνημα 

 

 

Ποιοδεν ταιριάζει; Δεν ταιριάζει, γιατί μόνο αυτό είναι … 

66.1 

A.σταδιακά κατέφτασαν  

    δημοσιογράφοι 

B.τηλεοπτικά κανάλια 

C. να κάνουμε περισσότερα πράγματα 

D. να παραμείνει η Γη σώα 

 

67. 

A. θηλυκό γένος 

B. ενικός αριθμός 

C. επίθετο 

D. επίρρημα 

 

                                                           
1Στα θέματα 66-67 γίνονται δεκτοί και οι συνδυασμοί: 66D-67A, 66D-67B. 
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68. 

A.ηλεκτρικής ενέργειας 

B.ρυπογόνες πηγές 

C. οι αναπτυσσόμενες χώρες 

D.κλιματική δικαιοσύνη 

 

69. 

A. μετοχή 

B. επίθετο 

C. θηλυκό γένος 

D. πληθυντικός αριθμός 

 

70.   

A. γεννήθηκαν τη δεκαετία του ᾽80 

B. δεν έχει ζήσει τις τέσσερις εποχές 

C.τον χειμώνα έχει δριμύ ψύχος 

D.την άνοιξη βρέχει υπερβολικά 

 

71. 

A. προσδιορισμός 

B. ουσιαστικό 

C. αντικείμενο 

D.ενικός αριθμός 

 

72.2 

A. δεν πήγα στο σχολείο 

B. ζω στη Στοκχόλμη 

C. κατέφτασαν στον χώρο 

D. ας κάνουμε στον πλανήτη μας αυτό  

τοδώρο 

73. 

A. προσδιορισμός 

B. ουσιαστικό 

C. θηλυκό γένος 

D. αντικείμενο 

 

74.   

A. το μικρό μας δαχτυλάκι 

B. οι βιομηχανίες τους 

C. οι παππούδες μας 

D.τις περιέγραφαν 

 

75. 

A. κτητική αντωνυμία 

B. προσωπική αντωνυμία 

C. πληθυντικός αριθμός 

D. ενικός αριθμός 

 

 

  

                                                           
2Στα θέματα 72-73 γίνεται δεκτός και ο συνδυασμός: 72Β-72C. 
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Αποστολή 6η 

Πριν σας πούμε αντίο, θέλουμε κάτι ακόμη:  

 

https://www.freepik.com/free-vector/save-planet-illustration_5971275.htm 

Σύμφωνα με τον Αλ Γκορ, πολιτικό και περιβαλλοντολόγο, κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης:  

“Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει ορισμένες αλλαγές στη ζωή του και να γίνει μέρος της λύσης στο πρόβλημα 

της κλιματικής αλλαγής”.  

Θα θέλατε να ακολουθήσετε την πρόταση της Γκρέτα και του Αλ Γκορ; Να συμπεριφέρεστε κάθε μέρα λες και η ζωή 

πάνω στη Γη εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς;  

 

Στο φύλλο απαντήσεων (κίτρινο χρώμα) γράψτε έναμέιλ (e-mail) 100 περ. λέξεων σε κάποιον φίλο ή σε κάποια φίλη 

σαςστο οποίο: 

α. περιγράφετε μία τουλάχιστον συνήθειά σας, κάτι δηλαδή που κάνετε καθημερινά ή συχνά, το οποίο θεωρείτε ότι 

βοηθά  στην προστασία του περιβάλλοντος,  

β. αποτρέπετε τον φίλο ή τη φίλη σας από μία τουλάχιστον συνήθεια που επιβαρύνει το περιβάλλον. 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://society6.com/product/there-is-no-planet-b-save-earth-day-nature-gift1962807_poster 

 

https://www.freepik.com/free-vector/save-planet-illustration_5971275.htm
https://society6.com/product/there-is-no-planet-b-save-earth-day-nature-gift1962807_poster
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

α. Παρουσιάζω με ακρίβεια μία τουλάχιστον (πραγματική ή φανταστική) συνήθειά μου, κάτι δηλαδή που κάνω 

καθημερινά ή συχνά, το οποίο θεωρώ ότι βοηθά  στην προστασία του περιβάλλοντος,  

β. Παρουσιάζω με ακρίβεια μία τουλάχιστον (πραγματική ή φανταστική) συνήθεια του φίλου ή της φίλης μου που 

επιβαρύνει το περιβάλλον και 

γ. (Προτρέπω τον φίλο ή τη φίλη μου να ακολουθήσει το παράδειγμά μου και) τον / την αποτρέπω από 

επιβαρυντικές για το περιβάλλον συνήθειες. 

 

Περιεχόμενο 12 +Μορφή 8 

 

ΑΡΙΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 19-20 

● Έχει κατανοήσει πλήρως αυτό που του ζητήθηκε = απαντάει με ακρίβεια στα ζητούμενα. 

● Όσα έγραψε ανταποκρίνονται πλήρως στην εκφώνηση = περιεχόμενο και λέξεις 

● Το περιεχόμενο είναι πλούσιο και ευφάνταστο = δεν μένει κοντά στο κείμενο, ξεφεύγει από τα τετριμμένα και 

επεξεργάζεται όσα γράφει. 

● Το κείμενο είναι πολύ καλά οργανωμένο και οι ιδέες διαδέχονται ομαλά  η μία την άλλη. 

● Η έκφραση και η διατύπωση είναι σωστές = δείχνουν πολύ καλό χειρισμό της γλώσσας. 

● Δενκάνειορθογραφικά λάθη. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 16-18 

● Έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό που του ζητήθηκε = απαντάει ικανοποιητικά στα ζητούμενα. 

● Όσα έγραψε ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην εκφώνηση = περιεχόμενο και λέξεις. 

● Το περιεχόμενο είναι ικανοποιητικό = όσα γράφει είναι σχετικά αλλά μάλλον κοντά στο κείμενο ή κοινότοπα. τα 

επεξεργάζεται όμως ικανοποιητικά. 

● Το κείμενο είναι καλά οργανωμένο και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς μεγάλη συνοχή. 

● Η έκφραση και η διατύπωση είναι σωστές. αν υπάρχουν λάθη, δεν είναι σημαντικά. 

● Υπάρχουν κάποια ορθογραφικά λάθη, αλλά είναι ασήμαντα. 

ΚΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 13-15: 

● Έχει κατανοήσει αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει είναι σχετικά, αλλά δεν είναι ακριβώς εστιασμένα στις 

απαιτήσεις της εκφώνησης/κάνει μόνο σύντομη αναφορά σε κάθε ζητούμενο. 

● Το περιεχόμενο είναι καλό = όσα γράφει είναι σχετικά αλλά πολύ κοντά στο κείμενο και μάλλον κοινότοπα. τα 

επεξεργάζεται περιορισμένα και οι λέξεις είναι λίγο κάτω από το όριο. 

● Το κείμενο διαθέτει κάποια μάλλον επιφανειακή οργάνωση και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς 

συνοχή. 

● Εντοπίζονται εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Κάποια ορθογραφικά λάθη είναι σημαντικά. 

ΜΕΤΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 10-12: 

● Κάπως κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = δεν είναι σχετικά όλα όσα γράφει.  

● Το περιεχόμενο είναι μέτριο = οι λέξεις είναι κάτω από το όριο, κάποια από όσα γράφει είναι σχετικά και 

απλώς τα αναφέρει, ενώ φαίνεται πως στην ουσία επεξεργάζεται το κείμενο.  
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● Το κείμενο διαθέτει κάποια μάλλον επιφανειακή οργάνωση και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς 

συνοχή. 

● Εντοπίζονται εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Κάποια ορθογραφικά λάθη είναι σημαντικά. 

ΑΔΥΝΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 07-09: 

● Λίγο κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει λίγο συνδέονται με την εκφώνηση.  

● Το περιεχόμενο είναι πολύ περιορισμένο = οι λέξεις είναι πολύ κάτω από το όριο, λίγα από όσα γράφει είναι 

σχετικά ή αναδιατυπώνει το κείμενο. 

● Στο κείμενο δύσκολα αναγνωρίζονται τα μέρη και η λογική συνέχεια. 

● Πολλά εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Πολλά και σημαντικά ορθογραφικά λάθη. 

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 02-06: 

● Ελάχιστα κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει ελάχιστα συνδέονται με την εκφώνηση.  

● Το περιεχόμενο είναι πολύ φτωχό = οι λέξεις είναι πολύ κάτω από το όριο και όσα γράφει είναι μάλλον άσχετα 

ή αντιγράφει το κείμενο. 

● Στο κείμενο δεν αναγνωρίζονται τα μέρη και η λογική συνέχεια. 

● Πολλά εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Πολλά και σημαντικά ορθογραφικά λάθη. 
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ΜΕΡΟΣ 3ο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
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Α.  Για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής νασημειώσετε στο φύλλο απαντήσεων τη 

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

 

76.Το πηλίκο της διαίρεσης   51,25:0,01    είναι: 

        Α.5,125Β. 0,5125C.5.125D.  κανένα από τα προηγούμενα 

77.  Το μισό του  
5

6
  είναι: 

        Α.  
5

3
     Β.  

5

12
C.  

5

10
D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

78.  Ένας διαιρέτης του 4  είναι ο αριθμός : 

Α.  0                            Β.  8 C.  2 D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

79.  Η λύση της εξίσωσης  
2 3

3 5
x    είναι : 

Α.  
1

15
                         Β. 

19

15
C.  

1

2
D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

80.  Το γινόμενο   2 3 5    μπορεί να βρεθεί κι έτσι   2 3 2 5     σύμφωνα με ιδιότητα του  πολλαπλασιασμού που 

λέγεται: 

Α.  αντιμεταθετικήΒ.  προσεταιριστικήC.  επιμεριστική   D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

81.  Το αποτέλεσμα της παράστασης 4 2 5 10: 2    είναι: 

Α.  9                           Β.  2 C. 25 D.  κανένα από τα προηγούμενα 
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82.  Η λύση της εξίσωσης  
2

0,4
5

x    είναι  ο αριθμός: 

Α.  2,1                           Β.  
4

5
C.  0 D.  κανένα από τα προηγούμενα 

83.  Η τιμή της παράστασης 
1

3 2
4

    είναι ο αριθμός: 

        Α.  
1

4
                            Β.  

3

4
C.  

5

2
D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 

84.  Το εμβαδόν  ορθογωνίου με πλάτος  
2

3
μέτρα και μήκος  1,8 μέτρα  είναι: 

         Α.  
37

15
 τ.μ. Β.  1,2  τ.μ.   C.  0,54  τ.μ.              D.  κανένα από τα προηγούμενα 

 Μονάδες:__  / 45 

 

 

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

ΣΩΣΤΟ αντιστοιχεί με το γράμμα Α και το ΛΑΘΟΣ με το γράμμα Β.  

Να το σημειώσετε στο φύλλο απαντήσεων.   

 

85. Το πηλίκο της διαίρεσης 3:11είναι 0,272  με προσέγγιση στα χιλιοστά.   Σ -   Λ 

86. Στο σχολείο Α είχαν επιτυχία σε εξετάσεις μαθηματικών τα   
14

18
  των μαθητών,  

ενώ στο σχολείο Β  τα   
17

24
  των μαθητών του.  

             Τη μεγαλύτερη επιτυχία στις εξετάσεις είχε το σχολείο Β.                                                   Σ   -   Λ 

87.  Ο αριθμός  0,6  είναι μικρότερος από τον αριθμό 
12

100
 .                                                   Σ   -   Λ 

88.  Η ανάλυση του αριθμού 315σε πρώτους παράγοντες είναι 5 7 9  .                               Σ   -   Λ 

89.  Στη διαίρεση, ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι ο αριθμός μηδέν.                                     Σ   -   Λ 
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90.  Αν διαιρέσουμε με το 
2

5
 τον  αριθμό  

1

3
 θα πάρουμε πηλίκο 

6

5
.                                     Σ   -   Λ 

91.  Μια σειρά αριθμών λέγεται αριθμητική παράσταση .                                              Σ   -   Λ 

92.  Ο αριθμός 5,085στρογγυλοποιημένος στο εκατοστό γίνεται 5,09 .                              Σ   -   Λ 

93.  Η διαίρεση του αριθμού 5με τον αριθμό 4 είναι ατελής.                                                  Σ   -  Λ 

    Μονάδες: __  / 45 
 

 

-  ΠΡΟΣΟΧΗ :Τώρα πηγαίνετε στο πράσινο φύλλο απαντήσεων και προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα. 

Γ. Να λύσετε το παρακάτω πρόβλημα.  

Τρία παιδιά άνοιξαν τους κουμπαράδες τους και βρήκαν ότι είχαν και τα τρία μαζί 247,5€. 

     Πόσα ευρώ είχε ο κουμπαράς του κάθε παιδιού, αν το πρώτο είχε 17,5€ λιγότερα από το 
1

3
 του συνολικού ποσού 

και το δεύτερο είχε 23,5€ περισσότερα από το τρίτο. 

ΛΥΣΗΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Το 
1

3
 του συνολικού ποσού είναι ίσο με 247,5:3 82,5 € . 

 Το πρώτο παιδί είχε στον κουμπαρά του 82,5 17,5 65 €  . 

 Το δεύτερο και τρίτο παιδί, είχαν και τα δύο μαζί στους κουμπαράδες τους 247,5 65 182,5 €  . 

 Το τρίτο παιδί είχε στον κουμπαρά του  182,5 23,5 :2 79,5 €  . 

 Ο κουμπαράς του δεύτερου παιδιού είχε 79,5 23,5 103 €  . 

  ________________________________________________________________________________   

 

Μονάδες: __  / 10  

 

  

 


