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______________________________________________________________________________ 

ENGLISH 

______________________________________________________________________________ 

 

PART 1: LISTENING COMPREHENSION  

 
1. Which of the men is she describing?  

(a)  
 
2. Susan will go to Paris by __________.  

(c) 
 

3. Susan is talking about a….. ….. 
(b) 

 
4.   What was the weather like?  

(a) 
 

5.   Jill must wait for the little green man before……. 
 
a) starting to play a game.  b) getting on the bus.   c) crossing a busy road 

 
PART 2: READING COMPREHENSION  

1.   Greek bananas are:  
a) not as tasty as those from other countries. 
b) much bigger than other bananas. 
c) grown in just one day. 
d) smaller than other bananas. 

 
2. In which ONE way are Greek bananas the same as those from other countries?  
      They _______ .  

a) are the same shape (σχήμα) 
b) are the same size 
c) have the same taste 
d) come from Crete 

 
3. The writer wants the reader to:  

a) eat lots of bananas. 
b) prefer (προτίμησει) Cretan bananas. 
c) prefer South American Bananas. 
d) go to Crete to buy bananas.  

 
 
 



  Sample Test 6 

4. Who has written this piece?  
a) Petros 
b) the parents 
c) Petros’ brother 
d) We don’t know 

 
5. Petros is not one of these: 

a)   a very good student 
b) tidy 
c) obedient (υπάκουος) to his parents  

            d)  nice to his brother 
 

6. Why do Petros’ parents always believe him? Because…… 
a)   he tells the truth. 
b) they like him more. 
c) he is older than his brother. 
d) he’s always happy. 

 

7. Why was the window open?  

a) The cat had opened it.                                   b) The wind had opened it.  
c) It was always open during the summer.   d) We don’t know. 
 

8. What made the writer sure there was no danger? 

a) It was very dark.           b) Something jumped onto the bed.  
c) the friendly purring noise          d) The window was open.  
 

9. Where had the loud noise come from? The _______ . 

a) open window           b) writer’s scream  
c) cat jumping on the bed         d) lamp falling down onto the floor 

 

10. What most probably made the lamp fall to the floor?  

a) the strong wind          b) Tommy the cat 
c) the writer of the piece         d) It fell by itself.  

 

PART 3: MULTIPLE CHOICE – KNOWLEDGE OF ENGLISH  

 
1. William got up late this morning and _______ the school bus.  
a) takes   b) lost   c) goes into  d) missed 
 
2. Bobby went to the school library to ________ a book he needed. 
a) lend   b) take out  c) have   d) ask  
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3. The boys looked at __________ in the mirror. 
a) theirselfs  b) ourselves  c) himself  d) themselves 
 
4. I don’t know how much ____________________ .  
a) do those hamburgers cost   b) those hamburgers cost 
c) are those hamburgers costing  d) those hamburgers does cost 
 
5. I will see you in two _______ time. 
a) day   b) day’s   c) days’   d) days 
 
6. Don’t go to the stadium __________ 6 p.m. They let people in after that time.  
a) before  b) by   c) since   d) on 
 
7. Richard was born _______ June 24th, 1996.  
a) at   b) on   c) in   d) until 
 
8. David just ___________ eating ice cream.  
a) is loving  b) has loved  c) loves  d) has been loving 
 
9. Bye, Johnny! ________ you tomorrow.  
 
a) Would see  b) Seeing  c) Are seeing  d) See 
10. Jill: What time is it? 

            Joan: It’s ____________ .  
 

a) nine and forty-five    b) nine and three-quarters 
c) nine forty-five    d) nine forty and five 
 
11. You _________ a high grade, if you study well.  
a) have got  b) make  c) made  d) will get 
 
12. Those books are my friends’. They are _________ .  
a) theirs  b) his   c) hers   d) its 
 
13. Billy put some cheese between two pieces of bread to make a(n) _____________ .  
a) salad   b) cheese pie  c) sandwich  d) biscuit 
 
14. My mother _______ me to tidy my room.  
a) said   b) let   c) shouted  d) told 
 
15. Robert has nice teeth because he visits the ________ every six months.  
a) doctor  b) dentist  c) supermarket  d) bathroom  
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PART : 4  LANGUAGE AND LOGIC   
 
1. If the day before yesterday was Sunday which day of the week will it be three days from now?  
a) Friday  b) Sunday  c) Monday  d) Wednesday 
 
2. Arm is to hand as leg is to……. 
a) knee   b) toe   c) foot   d) shoe 

 
3. Given the alphabet : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

If END is to FOE, then ODM is to  
a) RCL  b) PEN  c) MOD  d) INK 

 
 

4. Which word can start all these?  
 

i) _________present 
ii) _________ story 
iii) __________ Day 
iv) ___________tree 
 
a) sun   b) high   c) Christmas  d) birth 

 
5. If I is 1, V is 5, and X is 10, what number is XVII? 
a) 13   b) 52   c) 17   d) 27 

 
6. Which word is the odd one out (does not match with the others)? 
a) elephant  b) zebra  c) donkey  d) horse 
 
7. This season has the longest night of the year.  

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

8. Which one of these words does not rhyme (δεν έχει ομοιοκαταληξία) with the others?  
a) ski  b) monkey  c) sky   d) tree 
 

9. Which animal is big, brown, black or white, can stand and walk on two legs, and sleeps all winter? 
A _________________ 
a) gorilla  b) bear   c) sheep  d) pig  

 
10. An anagram is a word whose letters are mixed up:  

Examples: ANM = MAN , ARWTE = WATER 
So, which of these is not a color?  
a) reneg  b) rppea  c) lwyoel  d) dre   
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 Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤ Ι Κ Α  

                                                                                     

1. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης  
2 1

3 6
  είναι:  

  α) 
1

3
   β) 

1

2
  γ) 

1

6
  δ) κανένα από τα προηγούμενα 

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 

2. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης  
1 1

2 :
4 4

 είναι: 

     α) 
1

8
     β) 

3

4
      γ) 9       δ) 2

 

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 

3. Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης  

    8 2 9 6:3    είναι: 

 
  
 
  α) 10    β) 24   γ) 88   δ) 28     

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

4. Τα 310  τετραγωνικά εκατοστά με πόσα         

     τετραγωνικά μέτρα είναι ίσα;     

     α) 31.000   β) 0,31   γ) 3,1  δ) 0,031    

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

  5. Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα βρίσκεται  

       ανάμεσα στο  
1

6
 και στο 

3

4
;                                      

     α) 
5

4
  β) 

7

12
  γ) 

5

6
  δ) 

1

12
 

                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

2 1 4 1 3 1

3 6 6 6 6 2
    

9 1
: 9

4 4


8 2 9 6:3 8 18 2 24      

310:10000 0,031

1 2

6 12
3 9

4 12
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6. Να βάλετε σε κάθε παρένθεση το  Σ  (σωστό) ή το  Λ  (λάθος).  Στον κενό χώρο δίπλα σε 

κάθε ερώτηση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

    α)  
3 6

4 8
                                   (  Σ  ) 

 

    β)   
5 7

7 9
                                            (  Σ  ) 

 

 

    γ) Ο αριθμός 23  είναι πρώτος αριθμός.                                   

                                                                  (  Σ  ) 

      

δ) Το  Ε.Κ.Π. των αριθμών 4  και 6  είναι το 24 . 

                                                              (  Λ  ) 

 
 
 
 
 

    ε) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο όλες οι γωνίες  

        είναι ίσες μεταξύ τους.                 (  Λ  ) 

 

                                                                                                                                                  

(ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 

 

 

5 45

7 63
7 49

9 63
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7.  Η κα Κατερίνα αγόρασε από το Super Market της γειτονιάς της 7  ίδια κρασιά και 4  ίδιες 

σοκολάτες. Πλήρωσε συνολικά 60,2 € . Αν κάθε κρασί κόστιζε 6,8 € , να βρείτε πόσο κόστιζε 

η κάθε σοκολάτα.  

 

 

                                                                                                                                                  

(ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 

8. Ο κος Πέτρος, που είναι αγρότης, όργωσε τη Δευτέρα το 
1

5
 και την Τρίτη το 

1

4
 του χωραφιού 

του 

     α) Τι μέρος του χωραφιού όργωσε συνολικά τις δύο μέρες; 

     β) Τι μέρος του χωραφιού μένει για να οργώσει;                                                                                                                                                               

                                                                                                                               (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 

 

 

 

 

9. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ενός σχολείου είναι 120. Από αυτούς, τα 
2

5
 έχουν μαύρα μάτια 

και το 
1

3
 των υπολοίπων γαλάζια. Να βρείτε πόσοι μαθητές δεν έχουν μαύρα ή γαλάζια 

μάτια.          

 (ΜΟΝΑΔΕΣ 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 7 47,6 € 

60,2 47,6 12,6 € 

12,6:4 3,15€

1 1 9
α)

5 4 20
 

20 9 11
β)

20 20 20
 

120 48 72 48 24 72

120 72 48

1
72 24 γαλάζια μάτια

3

   

 

 

2 240
120 48 μαύρα μάτια

5 5
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      ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    
 

Μέρος  Α ́:  Κατανόηση  κειμένου         
Η φράση «Ένας χώρος χωρίς τοίχους» στην 1η σειρά σημαίνει 
 
O ότι το μάθημα γίνεται στην εξοχή  
O ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακές αίθουσες-δωμάτια διδασκαλίας  
O ότι τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πάτωμα  
O ότι οι μαθητές κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου 
 
1. «Γιατί  να  διαβάσει  ένας  μαθητής  για  το  Λονδίνο,  όταν  μπορεί  να  
συνομιλήσει  με   ένα   παιδί   που   ζει   εκεί;»   Τα   εισαγωγικά   στην   τελευταία   
περίοδο   του   κειμένου   δηλώνουν   
 
O ευθύ λόγο  
O τον τίτλο ενός βιβλίου  
O τον τίτλο του κειμένου  
O μεταφορά 
 
2. «Παράλληλα,  με  τα  έξυπνα  τηλέφωνα  οι  έφηβοι  έχουν  τη  δυνατότητα  να   
διατηρούν  την  επαφή  από  οπουδήποτε.»  Η  λέξη  «παράλληλα»  στη  φράση  αυτή   
σημαίνει:   
 
O παράδειγμα  
O δίπλα-δίπλα 
O ίσια  
O ταυτόχρονα 
 
3. Στο  κείμενο  υπάρχουν  κάποιες  υπογραμμισμένες  λέξεις.  Εντοπίστε  τες  και   
απαντήστε:   
 
• Η  λέξη  «κομμάτι»  θα  μπορούσε  να  έχει  ως  συνώνυμή  της  τη  λέξη  μέρος, 
τμήμα, ποσοστό.   
• Η  λέξη  «γνωρίζει»  θα  μπορούσε  να  έχει  ως  συνώνυμή  της  τη  λέξη  ξέρει.  
• Η    λέξη  «βοηθώντας»  θα  μπορούσε  να  έχει  ως  αντίθετή  της  τη  λέξη 
εμποδίζοντας.  
• Η  λέξη  «διαφορετικά»  θα  μπορούσε  να  έχει  ως  αντίθετή  της  τη  λέξη όμοια, 
ίδια, παρόμοια.    
 
4. Το  Hellerup  είναι  ξεχωριστό  σχολείο,  γιατί   
 
O δεν  έχει  τοίχους   
O οι  μαθητές  μαθαίνουν  μέσα  από  δραστηριότητες    
O  έχει  640  μαθητές   
O δεν  υπάρχουν  δάσκαλοι      
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5. Το  κείμενο  αυτό  πρωτοδημοσιεύτηκε  στην  εφημερίδα  με  σκοπό   
 
O    να  μας  διαφημίσει  το  σχολείο  Hellerup    
O    να  συγκεντρωθούν  χρήματα,  ώστε  το  σχολείο  Hellerup  να  αποκτήσει  τοίχους    
O    να  μας  δείξει  ότι  το  σχολείο  Hellerup  δεν  είναι  καλό  σχολείο    
O    να  μας  δείξει  άλλους  τρόπους  εκπαίδευσης  από  αυτούς  που  γνωρίζουμε      
 
6. Δώστε  έναν  σύντομο  τίτλο  στο  κείμενο  (εκτός  από  τον  τίτλο  «Το  σχολείο   
Hellerup»...)  που  να  αντιστοιχεί  στο  περιεχόμενό  του.       
 
Ένα πρωτότυπο/διαφορετικό /σύγχρονο σχολείο / σχολείο χωρίς τοίχους  
 
Μέρος Β ́: Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

• Ανάλυση        口   

• Ανακύκλωση      口   

• Ανανάς          口   

Ανανέωση        口      

Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι    είναι απλή λέξη/ αρσενικό ουσιαστικό  ενώ  οι  
υπόλοιπες  είναι σύνθετες λέξεις / θηλυκά ουσιαστικά.   
 

• Άνεργος        口   

• Ανάλατος       口   

• Αντίθετος       口   

• Άνανδρος       口    

 
Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι    είναι (παραγωγή) σύνθετη με το αντί ενώ  οι  
υπόλοιπες  είναι σύνθετες (παραγωγές) με το α(ν).   
 

• Όταν        口   

• Επειδή       口   

• Αν        口   

• Έξω        口    

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι επίρρημα  ενώ οι υπόλοιπες 
Είναι σύνδεσμοι.  
 
 
 
 



  Sample Test 6 

• Ουρανός                      口   

• Σιδηρόδρομος           口   

• Καστανοπράσινος   口   

• Κατασκότεινος         口    

 
Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι απλή λέξη ενώ οι υπόλοιπες είναι σύνθετες 
λέξεις.  
 

• Μαγεμένη     口   

• Χαρούμενη    口   

• Αγριεμένη     口   

• Αληθινή     口    

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι επίθετο  ενώ οι υπόλοιπες είναι μετοχές.  
 

• Θα  προβάλλω       口   

• Θα  μοιράσω        口   

• Θα    ελέγχω       口   

• Θα    γυρεύω             口    

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι προστακτική αορίστου ενώ οι υπόλοιπες είναι 
προστακτική ενεστώτα.  
 

• Ήρθα  να  σου  μιλήσω.                              口   

• Αποφάσισα  να  ταξιδέψω  στο  εξωτερικό.    口   

• Ήθελε  να  διαβάσει  μαζί  μου.                                 口   

• Μπορώ  να  κάνω  αυστηρή  δίαιτα.        口    

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι τελική πρόταση (“για να”)  ενώ οι υπόλοιπες 
είναι βουλητικές προτάσεις (“να”).  
 

• Άνοιξε  την  ομπρέλα  του  και  περπάτησε  στη  βροχή.                                         口   

• Με  μια  καταπληκτική  ενέργεια  κάρφωσε  την  μπάλα  στο  καλάθι               口                 

• Θα  σε  πληρώσω  τον  Απρίλιο.                   口                                                                                                                   

• Του  έδωσα  το  πορτοφόλι  μου.                                                                              口                                                     

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι προσδιορισμός του χρόνου ενώ οι υπόλοιπες 
είναι αντικείμενα του ρήματος.  
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• Έχεις  γίνει  απαισιόδοξος  .                                             口   

• Ο  Μάνος  είναι  απρόσεκτος  τελευταία.                    口   

• Οι  μαθητές  φαίνονται  πολύ  χαρούμενοι.             口   

• Οι  δάσκαλοι  αποχαιρέτησαν  τους  τελειόφοιτους   μαθητές.        口    

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι επιθετικός προσδιορισμός/ απλή / μετοχή  
ενώ οι υπόλοιπες είναι κατηγορούμενα / σύνθετες / επίθετα.  
 

• Δεν  μου  είπες  πού  να  στρίψω  και  χάθηκα           口   

• Χάρηκα  που  αποφάσισα  να  τα  παρατήσω                         口   

• Δεν  προσέχει  πού  πατάει                                            口   

• Προσπαθούμε  να  αποφασίσουμε  πού  θα  πάμε  διακοπές     口    

Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι αιτιολογική πρόταση ενώ οι υπόλοιπες 
Είναι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις.  
 
 
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. 
 
 
 

• Πέλλα           口   

• Μαγνησία       口   

• Πελοπόννησος      口   

• Φθιώτιδα       口    

 
Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι    είναι γεωγραφικό διαμέρισμα  ενώ  οι  υπόλοιπες  
είναι νομοί.   
   

• Ερμής        口   

• Κρόνος       口   

• Δίας        口   

• Ισημερινός                口    

 
Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι    είναι νοητή γραμμή στη Γή / χώρα ενώ  οι  
υπόλοιπες  είναι πλανήτες.   
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• Νείλος        口   

• Ιμαλάια        口   

• Άλπεις        口   

• Καύκασος                  口    

 
Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι  είναι ποτάμι  ενώ  οι  υπόλοιπες  είναι  οροσειρές.  
 

• βράχος          口   

• χαλκός          口   

• σίδηρος        口   

• μόλυβδος       口    

Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι    είναι πέτρωμα ενώ  οι υπόλοιπες  είναι μέταλλα.   
 

• Ιουστινιανός         口   

• Ηράκλειος       口   

• Διοκλητιανός       口   

• Λε ων  Γ ́          口    

Δικαιολόγηση:  Δεν  ταιριάζει  διότι είναι ρωμαίος αυτοκράτορας ενώ  οι  υπόλοιπες  
είναι αυτοκράτορες του βυζαντινού (ανατολικού, Ρωμαϊκού  κράτους)   
 
Μέρος Γ ́: Γραπτή έκφραση  
 

Επισκεφτείτε  τα  Άνω   Πεδινά!   
 
ΜΑΡΚΟΣ:   Είμαι  ενθουσιασμένος!  Η  Διευθύντρια  εγκρίνει    το  ανέβασμα  της  θεατρικής  
παράστασης   που  ετοιμάζουμε.  Παίζουμε  με  κέφι,  τελειώνει  η  παράσταση,  σέρνουμε  
τα  έπιπλα  πίσω   από   τη   σκηνή,   ανεβαίνουμε   όλοι   επάνω   και   δεχόμαστε   το   
θερμό   χειροκρότημα   του   κοινού.   Οι   καθηγητές      θυμούνται      ανάλογες   στιγμές   
θριάμβου   και   έτσι   στο   τέλος   όλοι   συγκινούμαστε!      

 
  ΕΙΡΗΝΗ:                                                                    
Ήμασταν ενθουσιασμένοι! Η Διευθύντρια ενέκρινε το ανέβασμα....... που 
ετοιμάζαμε. Παίζαμε ……………..τελείωνε, σέρναμε, ανεβαίναμε, δεχόμασταν…… 
θυμούνταν …………….. συγκινούμασταν.     

 
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ:   
Ήμασταν – ενέκρινε – ετοιμάσαμε – παίζαμε – τελείωσε – σύραμε – ανεβαίναμε – 
δεχτήκαμε – θυμήθηκαν – συγκινηθήκαμε  
 


