
 

ENGLISH 

______________________________________________________________________________ 

 

PART 1: LISTENING COMPREHENSION  

 
1. To which shop will Jill go? 
(c) 
 
2. Where is Joanna’s book? 
(a) 

 
3. Which animal is Simon talking about? 
(c) 
 
4. Who will go to Jane’s party? 
(c)  
 
5. How does Bill feel about Mathematics? 
(b)  

   
PART 2: READING COMPREHENSION  

 
1. Where did the students write the test?  
 
a) on the paper with the questions 
b) on a different paper from the one with the questions 
c) in their notebooks 
d) we don’t know 

 
2. How long did the test take?  
 
a) 5 minutes 
b) 30 minutes 
c) at least 35 minutes 
d) under 35 minutes 

 
3. What message (μήνυμα) does this story give?  

 
a) always study hard 
b) never panic, keep calm 
c) never have a test on Wednesday 
d) surprise tests aren’t fair 
 



 
4. How old was the writer when s/he first used the bus? 
 
a) 6  b) 5                                c)  11   d) We don’t know 

 
5. Why does Ms. Stamatia sit at the front?  
 
a) to be near the driver 
b) to check the people in the back seats 
c) to get off the bus quickly 
d) to look after the younger students  

6. What hasn’t the writer done on the school bus? 

a) studying 
b) made his friends laugh 
c) got to know other children on the bus 
d) always been sitting in the front seats 

7. We usually see robins in: 

a) summer   b) winter 
c) autumn    d) spring 

 
8. The robin is a __________ bird.  

a) yellow    b) big 
d) quiet               d) small 

 

9. This bird doesn’t like ___________ . 

a)   other robins   b) snow 
c)  food               d) balconies 

 

10. Why do you think some robins might even take food from a person’s hand? Because 
______________ .  

a) they don’t like people 
b) they are hungry 
c)that’s what they do at Christmas 
d) they are afraid 

 

 

 



PART 3: MULTIPLE CHOICE – KNOWLEDGE OF ENGLISH  

 
1. She doesn’t like sweets, _____________ ? 
a) do she  b) isn’t she  c) don’t she  d) does she 
 
2. Help! _________ is a mouse in my bedroom! 
a) there  b) here   c) it   d) what 
 
3. Jimmy went _______ his room to study. 
a) in   b) at   c) out from  d) into 
 
4. I don’t know what _______ .  
a) is her name b) name has she c) has she as name d) her name is 
 
5. George was going down the stairs when he slipped and __________ .  
a)was falling b) felt   c) fell   d) had fallen 
 
6. That’s an easy job. We can do it _________ .  
a) ourself  b) myself  c) oneself  d) ourselves 
 
7. I can see you at six or seven o’clock. Which time is ______ ?  
a) the best  b) best   c) better  d) more better 
 
8. Sally and Sam work with ______ . 
a) each the other b) one the other c) one with an other d) each other 
 
9. I travelled __________ bus to Athens.  
a) by  b) with   c) with the  d) in 
 
10. You can visit me this evening. I’ll be _________ .  
a) in the home b) in home  c) in house  d) at home 
 
11. I __________ the football match on TV last night. 
a) was liking b) watched  c) was seeing  d) looked at 
 
12. That was a very _______ film. I liked it.  
a) interested b) excited  c) interesting  d) boring  
 
13. You put _______ sugar in your coffee. You’ll get fat.  
a) very many b) too much  c) very much  d) too many 
 
14. Most girls like to go _______ .  
a) shopping b) for shopping c) for the shops d) for to shop 
 
15.Please  _______ the light. I can’t see anything in the dark.  
a) turn off  b) put off  c) switch on  d) close 

 
 



 
PART : 4  LANGUAGE AND LOGIC    
 
1. Which word ends the first and starts the second?  

physical (____________) book 
 
a) gymnastics    b) exercise    c) house  d) sight 

 
2. Which of these years was in the 19th century? 
 

a) 1780    b) 1920  c) 1900   d) 1873 
 
3. Which of these was invented first?  
 
a) the telephone b) television  c) the motor car d) the clock 
 
4. Given the alphabet – ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - If BED is to ADC then 

GIRL is to ___________ . 
 
a) HJSM  b) BOYS  c) FHQK  d) JKTN 
 
5. If a dozen is 12, what is 2 dozen and 3?  
 
a) 27   b) 23   c) 25   d) 15 
 
6. Which city would I be in if I visited Big Ben, Buckingham Palace and Tower Bridge?  

 
a) Paris   b) New York  c) San Francisco d) London 

 
7. If on Sunday, October 27,th  at 4 a.m. we put the clock back one hour, the following morning at 

7 a.m. it will be ____________ .  
 

a) lighter than at the same time the day before 
b) darker than the same time the day before 
c) the same as the day before 
d) We don’t know what it will be like. 

 
8. CHAIR is to SIT as BED is to 
a) sleep   b) room  c) blanket  d) lie 

 
9. Which of these books doesn’t start with A and end with Z? 
 
a) an encyclopedia   b) a telephone book  
c) a dictionary    d) a recipe book (βιβλίο συνταγών)  

 
10. First it’s green and then becomes yellow outside. Inside it’s soft, white and sweet. What is it?  
 
a) an orange  b) a banana  c) an apple  d) a cherry 



Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤ Ι Κ Α  

                                                                                     

1. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης  
2 1

:
3 3

 είναι:  

  α) 
2

9
         β) 

4

9
           γ) 2            δ) 3 

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

2. Ο παρονομαστής που λείπει από την παρακάτω 

    ισότητα 
2 10

3 .......
  είναι: 

     α) 20       β) 30           γ) 25           δ) 15
 

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

3. Ο αντίστροφος αριθμός του κλάσματος 
1

3
 είναι:  

  
 
  α) 

3

2
       β) 3             γ) 1              δ) 

2

3
     

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

4. Βάλε σε παρένθεση το  Σ  (σωστό) ή το  Λ  (λάθος).  Στον κενό χώρο δίπλα σε κάθε ερώτηση 

να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

    α)  
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1
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    β)   
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4
                                                  ( Σ ) 

 
 

 

    γ)  Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η μία γωνία  

         είναι ορθή και οι άλλες δύο γωνίες  

         είναι οξείες.                                                  ( Σ ) 
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δ) Το  Ε.Κ.Π. των αριθμών 5, 10, 12 είναι 

    το 60                                                               ( Σ ) 
 
 
 
 

    ε) Η εξίσωση 
1 3

x
2 4
   έχει σαν λύση  

        το 
1

x .
4

                                                         ( Σ ) 

                                                                                                                                                      

(ΜΟΝΑΔΕΣ 30) 

5. Να βρείτε τα αποτελέσματα:  

 α)  
1

1 2 :10
3
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(ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

6.  Ο διευθυντής ενός Γυμνασίου αποφάσισε να βραβεύσει 9 μαθητές που διακρίθηκαν στο 

διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Αγόρασε 9 όμοια βιβλία και έδωσε στον 

βιβλιοπώλη 40 ευρώ. Αν πήρε ρέστα 14,44 ευρώ, πόσο στοίχισε το κάθε βιβλίο;  

                                                                                                                                                        

(ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

 

 

 

 

 

3 1 3 2 1
x

4 2 4 4 4
    

40 14,44 25,56 €, το συνολικό κόστος των βιβλίων

25,56:9 2,84 €, το κόστος του  κάθε βιβλίου

 





7.  Ο Νίκος στα γενέθλιά του μάζεψε από δώρα συγγενών 420 ευρώ. Αγόρασε ένα 

μπουφάν με το  
1

3
 των χρημάτων του. Έπειτα, αγόρασε ένα πουλόβερ με τα 

2

7
 των 

χρημάτων που του περίσσεψαν. Τελικά, τα χρήματα που του έμειναν τα μοίρασε στις δύο 

μικρότερες αδελφές του από μισά. Πόσα χρήματα πήρε η κάθε αδελφή;  

 

 

          , περίσσεψαν €, τα χρήματαπουέμειναν τελικά420 140 280€ 280 80 200     

  

           200:2 100 € πήρε κάθε αδελφή.                                                                                                                                                      

(ΜΟΝΑΔΕΣ 13) 

8. Να υπολογίσετε την περίμετρο του παρακάτω σχήματος 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

                                                                                                                                                        

(ΜΟΝΑΔΕΣ 20) 

 

 

Σχόλιο: 

Κάθε άλλη λογική λύση που καταλήγει σε σωστό αποτέλεσμα είναι αποδεκτή. 

 

 
 

 

1 2
,κόστισε το μπουφάν κόστισε το πουλόβερ420 140€ 280 40 2 80€

3 7
     

Π ΑΒ ΒΓ 2 5 2 5 2 5 15 6 21 42 μ.           

ΑΒ 5 5 5 15μ.   

ΒΓ 2 2 2 6 μ.   

Α Β

Γ



____________________________________________________ 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

___________________________________________________ 

 

Μέρος Α ́: Κατανόηση κειμένου 

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω ποίημα και σημειώστε τη σωστή απάντηση στα ερωτήματα 

που ακλουθούν. 

 

1. Το ποίημα είναι χωρισμένο σε τρεις στροφές. Ποια από τις παρακάτω ομάδες 

πιστεύετε ότι περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο των τριών στροφών; (η 

πρώτη λέξη αντιστοιχεί στην α’ στροφή, η δεύτερη στη β’ και η τρίτη στην γ’). 

o το σύμπαν – η σκάλα – ο ουρανό 
o το παιδί – ο θεός και το παιδί – η μητέρα και το παιδί 
o ο θυμός – η απορία – η αδιαφορία 
o γέλιο – αυστηρότητα – ζήλεια 
 

2. «Ο ήλιος ντυμένος ρούχα παιδικά που κατεβαίνει τρέχοντας τη σκάλα» είναι σχήμα 

o Μεταφοράς 
o παρομοίωσης 
o προσωποποίησης 
o κυριολεξίας 

 
3. Στον στίχο 2 η λέξη «αταξία» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμή της τη λέξη 
   ζαβολιά / ζημιά 
 
4. Στον στίχο 2 η λέξη «πάλι» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμη της τη λέξη ξανά 
 
5. Στον στίχο 3 η λέξη «του σύμπαντος» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμη της τη λέξη    
    κόσμου  
 
6. Στον στίχο 2 η λέξη «σοβαρή» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη αστεία 
 
7. Στον στίχο 16 η λέξη «αυστηρά» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη  
   γλυκά / επιεικής / μαλακά  
  
8. Στον στίχο 18 η λέξη «κρυφά» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη φανερά   
 
9. Η φράση «ενώ κλέβω κρυφά τον χυμένο επάνω του ήλιο» στον προτελευταίο στίχο 
δηλώνει ότι η μήτρα τη στιγμή που μαλώνει το παιδί 
 

o παίρνει από πάνω του τον ήλιο 
o αδιαφορεί για εκείνο 
o το εξαπατά 
o το θαυμάσει, το καμαρώνει 



10. Αφού διαβάσουμε ολόκληρο το ποίημα, καταλαβαίνουμε ότι το «κόκκινο πιάτο που 
σκούντησε το παιδί στον τοίχο του ουρανού» είναι μάλλον 
 

o ένα πιάτο τοματόσουπα 
o ο ήλιος 
o ένα κόκκινο διακοσμητικό πιάτο στον τοίχο 
o ένα ουράνιο φανάρι της τροχαίας 

 
 
Μέρος Β ́: Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 20 μονάδες 
1) Με βάση της γνώσεις σας για τη γλώσσα και τη γραμματική, σε καθεμιά από τις παρακάτω 
ομάδες λέξεων/φράσεων να επιλέξετε (σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) εκείνη τη 
λέξη η φράση που δεν ταιριάξει γραμματικά με τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε με συντομία 
την επιλογή σας. 
 

o ένας   口 

o ο   口 

o μια   口 

o ένα   口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι άρθρα οριστικό 
 

ενώ οι υπόλοιπες είναι άρθρα αορίστου 

 

o Τις προάλλες συναντήσαμε τον Γιώργο.  口 

o Προχτές θαυμάσαμε τον Ρονάλντο .  口 

o Πέρσι επισκεφτήκαμε τη Σάμο.   口 

o Χτες βραβεύτηκε η Σακίρα.    口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι υποκείμενο 
 

ενώ οι υπόλοιπες είναι αντικείμενα 

 

o Χαίρομαι που ήρθες.         口 

o Ο αθλητής που τραυματίστηκε έχασε τον αγώνα.    口 

o Απολύσαμε όλοι την παράσταση που είδαμε.     口 

o Αυτό το προϊόν που διαφημίζεται στην τηλεόραση είναι πολύ ακριβό.  口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι αιτιολογική 
 

ενώ οι υπόλοιπες  είναι αναφορικές 
 
 
 
 



o μαυρομάτα    口 

o ξανθoμάλλα    口 

o ψηλή     口 

o τετράπαχη    口 

 

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι απλή 

 

ενώ οι υπόλοιπες είναι σύνθετες 
 

o πριν     口 

o προτού    口 

o πρώτον    口 

o πρώτος    口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι επίθετο / κλιτό μέρος 
 

ενώ οι υπόλοιπες είναι άκλιτες 
 
 
2) Με βάση τις γενικές γνώσεις σας σε καθεμιά από τις παρακάτω ομάδες λέξεων να επιλέξετε 
(σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες και να 
δικαιολογήσετε με συντομία την επιλογή σας.  
 

o μέρος     口 

o ύψος     口 

o πλάτος     口 

o μήκος     口 

 

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι δηλώνει σημείο/ τόπο/χώρο   

 

ενώ οι υπόλοιπες δηλώνουν διαστάσεις 
 

o Αλφειός     口 

o Αξιός      口 

o Αμαζόνιος     口 

o Αλιάκμονας     口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ποτάμι της Αμερικής 
 

 ενώ οι υπόλοιπες είναι ποτάμια της Ελλάδος 
 
 
 

 



o χελιδόνι    口 

o μέλισσα    口 

o σπουργίτι    口 

o περιστέρι    口 

 

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι έντομο  

 

ενώ οι υπόλοιπες είναι πτηνά  

  

o Ελ Γκρέκο    口 

o Δον Κιχώτης    口 

o Ντα Βίντσι    口 

o Μιχαήλ Άγγελος   口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι πρόσωπο ανύπαρκτο/μυθιστορηματικό  
 

 ενώ οι υπόλοιπες είναι πρόσωπο υπαρκτό/ καλλιτέχνες 

 

o Ρωμαιοκαθολικισμός   口 

o Προτεσταντισμός   口 

o Ορθοδοξία    口 

o Ινδουισμός    口 

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι θρησκεία 
 

 ενώ οι υπόλοιπες είναι δόγματα του Χριστιανισμού  
 
 
Μέρος Γ ́: Γραπτή έκφραση 
Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω σκίτσο. Στη συνέχεια απαντήστε τα ερωτήματα. 
 
 
1. Η γελοιογραφία αυτή θέλει να δείξει ότι:  
 

o Ο πατέρας δεν θα μάθει ποτέ πώς να ανατραφεί το παιδί του, αν εκείνο τον διακόπτει 
συνέχεια από το διάβασμα.  

o Θα ανατρέφει καλύτερα το παιδί του, αν διαβάσει το βιβλίο.  
o Δεν μαθαίνει να ανατρέφει καλύτερα το παιδί του διαβάζοντας το βιβλίο.  
o Ανατρέφει ήδη πολύ σωστά το παιδί του. 

 
2. Δώστε έναν σύντομο τίτλο για το σκίτσο αυτό, που να αντιστοιχεί στο περιεχόμενό του.  
 
Πατέρας και γιος / Έλλειψη επικοινωνίας / Οικογενειακές ιστορίες. 


