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ENGLISH 

 

PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) 

 
Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε  μια 
ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν ακούσετε τον διάλογο, και θα ακούσετε 
κάθε σύντομο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωμένη και στο βιβλιαράκι 
του τεστ σας. Θα επιλέξετε μια από τις τρεις εικόνες/επιλογές — αυτή που νομίζετε 
ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για τον κάθε διάλογο.  
Σημειώστε την απάντησή σας μέσα στο βιβλιαράκι του τεστ σας.  
 
Example 
 
Jill: I’m going to the supermarket, museum and library today.  
Susan: But the shops are closed today.  
 
Question: Which place won’t be open? __________ 
 
        a)     b)          c) 
 
 
 
 
 
 
  
Η σωστή απάντηση είναι    a) 

 
 
 
 
 
1. What time does Billy leave home for school? 
 
 
 

a)                b)                                   c)                             d)   
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2.  Which one of these doesn’t Jill like?   
 

a)              b)                          c)      d)  
 
  
 
 
 
3.  What is the man doing? 
 

a) telling a joke    b)   taking a  test  

c)   waking somebody up   d)   taking a photograph 

 
      
 
4.  Where is Jim’s house?  
 
      a)  in London        b)  near London  

      c)  not near London   d)  in the middle of London  

 
 
 
5. What is the teacher asking her students to do?  To ….. 
 

a)  do some gymnastics   b) use a book  

c)  turn on their computers      d) do some exercise  
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PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) 

 

Carefully read the three pieces and choose the best answer to each of the questions. 

Don’t Eat Sweets! 
 
 

 
 
Everybody tells us kids that we shouldn't eat sweets. Yet, among the best things in life are 
sweets: soft ones we eat in no time at all; hard ones we keep in our mouths for many 
delicious and enjoyable minutes. 
 
Then, there are several very tasty types of chocolate: brown, white and black. Unfortunately, 
the last one is the best for our health, but the least tasty! Many chocolates can also be filled 
with cream or fruit or nuts. They are so good that once you eat one you can’t stop yourself 
from eating more and more until either the box is empty or your stomach is full, or both. 
 
Dentists tell us not to eat sweets because they are bad for our teeth. I don’t understand their 
advice because if we didn’t eat sweets, dentists wouldn’t have any work! 
 

1) Why can’t we stop ourselves from eating sweets?          

 
a) We find them everywhere. 

b) Our parents buy them for us.  

c) They are so tasty. 

d) We don’t want to listen to dentists.  

 

 
2)  How many different kinds of chocolate are described in the passage            
       above? 
 
a) four  b)  three c)  two  d)  five 

 

 
     3)  Why isn’t black chocolate the children’s favorite? 
 

a) They don’t like the color. 

b) It’s the best for their health. 

c) The dentists don’t like it. 

d) It’s not as delicious as the others.  
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Shopping with Mum 
 
One of the most boring times of the week is when mom takes me out to the shops whether I 
like it or not. I have no choice. You see, my father works abroad and my grandparents are in 
different cities. I only enjoy these trips on days near my birthday and Christmas, when we 
look around for possible presents for those special moments. 
 
All other times, I have to spend hours and hours following her from one shop to another as 
she looks for new clothes to buy, most of which she will never wear. Another problem is that 
the malls she goes to are so full of other shoppers, and she is so interested in shopping that I 
lose her. Sometimes, it is my fault because I stop to look at shop windows that have my 
favorite toys and video games, while she keeps on walking. The result is a few seconds or 
even minutes of panic as we search for each other. When I was younger, it meant that I 
would start crying and calling for “Mummy!” Now, all I need to do is call her number and 
agree on where to meet. 
 
Anyway, the problem will be solved when I am old enough for my mother to leave me alone 
at home or allow me to go shopping by myself or with my friends. 
 
 
4)  Why does the writer go to the shops with his mother? 

 
a) He likes shopping. 

b) His mother wants to show him the clothes she buys. 

c) His mother has nobody else to look after him. 

d) She always buys him presents to make him happy. 

 
5) Which of these doesn’t the writer tell us he likes? 

 

a) new clothes 

b) video games  

c) toys 

d) Christmas presents 

 
6)  The writer tells us that the problem of going to the shops with his mum will be 

solved when …... 
 

a) the writer has new friends. 

b) he can stay at home with his father and/or grandparents. 

c) his mother stops going to the shops. 

d) the writer is older 
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My School Bag 
 
My school bag is one of my best friends. In the morning, it is ready and waiting for me by the 
door and with it I go to school. During my lessons it waits by my desk, never moving away 
except when some of my naughty classmates send it to another part of the classroom. And 
when lessons end, it returns home with me to stay by my side as I do my homework. 
 
Usually my poor bag has to carry so much: heavy books, pens, pencils, erasers and the 
sandwich my mother prepares for me every day, saying, “Don’t bring it back uneaten again 
because you prefer to play football than eat during every break.” (It’s true that when asked 
what my favorite subject is at school, I answer, “the break”!) 
 
Unfortunately, my “friend” is getting a little old. After six years, it has some small and big 
holes, and so I have begun to lose some of the smaller things I keep there. My mother has 
sewn the holes up quite a few times, but now she says a new bag is needed. Anyway, next 
September at my new school - Anatolia - I’ll need a larger one to hold more books than ever - 
and sandwiches! 
 
7) The writer speaks of his school bag as if it were his: 
 

a) teacher    b) mother         c) pet dog             d) sandwich 

 
8) Why isn’t the bag always next to his desk at school? 
 

a) He doesn’t take it with him every day. 

b) His classmates play tricks on him with it. 

c) He doesn’t always have homework. 

d) He takes it out with him during each break. 

 
9) What problem does he have with his bag after six years? 
 

a) His mother wants him to go to a new school. 

b) It isn’t a “friend” anymore. 

c) It isn’t big enough for his sandwiches. 

d) He’s begun to lose pens, pencils and erasers. 

 
10) Which of these things isn’t true about his sandwiches? 
 

a) He always eats them. 

b) His mother gives him one to take with him every school day. 

c) He keeps the sandwich in his bag. 

d) Even when he comes to Anatolia, he will have them.     
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PART 3: MULTIPLE CHOICE – KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 

 

1)   Was what Jim said the truth? 
    

No, he  _______________________________________________ 
 

a) was laying       b) said lies         c) was lying        d) told the lie 
 

2)  The windows are so dirty that I can't see _____________________ them. 
 

a) in           b) through         c) from             d) out 
 

3)  We have macaroni, rice and soup on the menu. 
 

a) Which do you want?        b)   What you want?      
c)  What of them you want?      d)   Which you want? 

 
4)  Most airplanes have two _________________________ . 
 

a) wings     b) feathers       c) machines      d) seats 
 
5. ____________________ is my very favorite team sport. 
 

a) Basket         b) Tennis         c) Volley          d) Football 
 
6. Sally _____________ her hand to answer the difficult question. 
      

a) raised       b) rose         c) was rising        d) has rised 
 

7. Billy talked to us very ___________________ . 

    a)   serious             b)   friendly                   c)   quickly                    d)   good 

8. I haven’t seen Jimmy ___________ yesterday.  
        

a) by         b) before                   c) for          d) since 
 
9 &10.  Bobby __________________ (9) his watch to see what _________________(10). 
 
      9.    a) was looking at      b) looks at    
       c) has been looking at    d) is looking at 
 
 10.  a) is the hour             b) time it was        
               c) the hour was            d) was the time      
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11. My mother asked me to ________________ my very dirty room. 
 

a) clear       b) empty              c) mess up               d) clean 
 
12. What time   _____________________? 
               

 a)  it is          b) you came         c) you have          d) is it 
 
13.  While George was playing the drums, the phone  _________________. 
                

a) rang       b)   did ring          c) was rung          d) has been rung       
 
14.  My best friend is ____________________. 
 
       a) Englishman    b) France             c) Spanish               d) Greece 
 
15. That was the _______________ lesson I've ever had. It was awful. 
 
      a) worse        b) bad            c) best         d) worst 
 

      
           
PART: 4 LANGUAGE AND LOGIC   (20 POINTS) 
 
1.  Freddie bought five apples. He gave two to his sister, wanted to give another two to 
his friend, but finally only gave him one. How many apples did he finally give away? 
 
         a)   3    b) 2       c) 4      d) 1  
 
2.   An anagram is a word where the letters are mixed up:  
 
for example “onwam”= woman.  
 
So, which of these anagrams is not an animal? 
 
      a) barze   b) mttaoo      c) shero  d) baibrt 
 
3. Euro is to money as apple is to  _______________________.  
 
      a) tree  b) fruit       c) orange     d) cake 
 
4.  Which of the following words does not rhyme (δεν έχει ομοιοκαταληξία)     
      with the others? 
 

a) worm               b) term                  c) firm  d) farm 
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5.   If an orange is orange a banana is ______________________. 
 

        a) fruit   b) a banana         c)  yellow  d)  tasty 
 
6.  If a fridge is a refrigerator, a plane is a(n) ___________________________ .  
 
        a) pilot      b)  airplane         c)  planet  d)  planetarium     
 
7.  Can you find the next three letters  

                      
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz           

 
            b h m q    _t__      _v__     _w__ 
            
8.  Which weighs more: a kilo of gold or a kilo of feathers (πούπουλα)? 
   
        a) gold        b) feathers        c) they weigh the same    d) we don’t know 
 
9.  What letters finish the first word and begin the second? 

 
Example: ch (air) plane  = chair and plane. 

 
          pa (_____) son 
 
          a) pa    b) per    c) ge   d) in 
 
10. Sand is to beach as water is to __________________________________. 
 
           a) bottle   b)  drink          c) river          d) wet  
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο απαντήστε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν, επιλέγοντας μία από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις.               
(10 μονάδες) 
 
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης 
Σχολικού Υλικού ξεκίνησε τη λειτουργία του! Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα διατηρητέο, 
νεοκλασικό κτίριο, στην οδό Τριπόδων 23, στην Πλάκα, πολύ κοντά στο Μουσείο 
Ακρόπολης. ’’Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των σχολείων να 
επισκεφτούν τον χώρο. Επιθυμούμε όμως να έχουμε και επισκέπτες μεγαλύτερων ηλικιών’’ 
κατέληξε ο Διευθυντής του Μουσείου σε τηλεοπτική  συνέντευξη. 
Κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την 
ευκαιρία  να ξεναγηθούν στις συλλογές του Μουσείου και να παρακολουθήσουν 
εκπαιδευτικά  προγράμματα. Στα εκθέματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται αναγνωστικά 
Δημοτικού και Γυμνασίου και σχολικά βιβλία από όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα. 
Εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια το Μουσείο διαθέτει και πλούσιο υλικό σχετικό με τη 
σχολική ζωή, ώστε οι επισκέπτες να σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το 
παρελθόν της ελληνικής εκπαίδευσης. Στις προθήκες παρουσιάζονται και παιδικά βιβλία 
(ελληνικά και ξένα), τετράδια, αρχεία σχολείων, έλεγχοι, βαθμολόγια, εποπτικό υλικό, 
παιδικά περιοδικά και κόμικς. Ακόμα, το Μουσείο διαθέτει μια ενδιαφέρουσα συλλογή από 
παλαιά και νέα σχολικά εγχειρίδια από διάφορες χώρες (την Αμερική, τον Καναδά, το 
Περού, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τη Σρι Λάνκα, τη Σαουδική Αραβία, τον Λίβανο, 
το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Τυνησία, το Ζαΐρ, την Κορέα κ.ά.). 
Γονείς και παιδιά θα περάσουν πολύ ευχάριστα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης. Οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν τα σχολικά τους χρόνια, ενώ οι μικρότεροι θα 
ταξιδέψουν στο χθες και θα μάθουν όχι μόνο την ιστορία του παλιού σχολείου και των 
παλιών σχολικών βιβλίων αλλά και ένα σωρό πράγματα για το περιβάλλον, την τέχνη, τη 
λογοτεχνία, το θέατρο, την παράδοση και τον πολιτισμό του παρελθόντος. 
 
http://www.ekedisy.gr/category/mousio-scholikis-zois-ke-ekpedefsis/ (διασκευή)  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στεγάζεται 

 στο Μουσείο Ακρόπολης 

 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού 

 σε ένα κτίριο στην Αθήνα 

 σε ένα Δημοτικό Σχολείο 

 

 

http://www.ekedisy.gr/category/mousio-scholikis-zois-ke-ekpedefsis/
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2. Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης θα επισκεφτούν 

 υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

 μόνο όσοι και όσες θέλουν 

 μόνο όσοι θα συνοδεύονται από τους γονείς τους 

 όσοι μένουν κοντά στην Πλάκα 
 

 

3. Στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 γίνονται μαθήματα 

 οργανώνονται σεμινάρια 

 προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα 

 δίνονται διαλέξεις 
 

 

4. "Tο Μουσείο διαθέτει και πλούσιο υλικό σχετικό με τη σχολική ζωή" σημαίνει 

 πως το Μουσείο πουλάει ακριβά τα προϊόντα του 

 πως το υλικό στοιχίζει ακριβά 

 πως η σχολική ζωή απαιτεί πλούσιο υλικό 

 πως τα εκθέματα είναι πολλά και ποικίλα 
 

 

5. Στο εποπτικό υλικό περιλαμβάνονται 

 οι αίθουσες μουσικής 

 τα γυμναστήρια 

 οι χάρτες 

 τα θρανία 
 

 

6. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται 

 σχολικά εγχειρίδια από διάφορες χώρες 

 υπολογιστές και ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 αρχαίοι πάπυροι 

 συνταγές από την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ταϊλάν 
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7. Τα σχολικά εγχειρίδια είναι 

 οι εγχειρήσεις που γίνονται στο σχολείο 

 οι προσπάθειες των μαθητών 

 τα σχολικά βιβλία 

 μικρά τρωκτικά κατοικίδια 
 

 

8. Η επίσκεψη στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 θα προσφέρει ψυχαγωγία σε γονείς και παιδιά 

 θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να ξεκουραστούν 

 θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τις δυσκολίες των παιδιών 

 θα δυσαρεστήσει όλους τους ξεναγούς 
 

 

9. Χάρη στα πολλά εκθέματα που διαθέτει το Μουσείο οι επισκέπτες 

 θα ξεναγηθούν σε διάφορες χώρες 

 θα διαβάσουν πολλά βιβλία 

 θα δουν ταινίες για την Αμερική 

 θα κατανοήσουν πώς ήταν στο παρελθόν η ελληνική εκπαίδευση 
 
 

10. Το κείμενο που διαβάσατε προέρχεται από 

 ένα βιβλίο 

 έναν ιστότοπο 

 ένα περιοδικό 

 μια εφημερίδα                                               
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 

Σημειώστε ποια από τις τέσσερις λέξεις ή φράσεις δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες και 
αιτιολογήστε την επιλογή σας, αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από την γραμματική, 
το συντακτικό ή τη σημασία των λέξεων: (40 μονάδες) 

1.  

 στεγάζεται 

 ακούγεται 

 χτενίζεται 

 συγκινείτε 
Δεν ταιριάζει, γιατί α. το ρήμα βρίσκεται σε ενεργητική φωνή ενώ τα άλλα είναι 
σε παθητική β. είναι το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ρήματος ενώ τα άλλα είναι 
το γ΄ ενικό πρόσωπο των ρημάτων γ. είναι ρήμα β΄ συζυγίας ενώ τα άλλα είναι 
ρήματα α΄ συζυγίας 
 

2. 

 νεοκλασικό  

 νεογέννητο 

 νεότατος 

 νεοσύλλεκτος 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι απλή λέξη ενώ οι άλλες είναι σύνθετες 
 

3. 

 πολύ κοντά 

 πολλή ζάχαρη 

 πολύς κόσμος 

 πολύ παιχνίδι 
Δεν ταιριάζει, γιατί το πολύ εδώ είναι επίρρημα ενώ στα άλλα είναι επίθετο 
 

4. 

 υπήρξε  

 διέθετε 

 υπέβαλε 

 παρέμεινε 
Δεν ταιριάζει,  γιατί είναι σε χρόνο παρατατικό ενώ τα άλλα είναι σε χρόνο 

αόριστο 
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5. 

 επιθυμούμε να έχουμε 

 μπορούμε να πάμε 

 ήρθα, να σου πω 

 θέλει να πετύχει 
Δεν ταιριάζει, γιατί εδώ η λέξη ‘να’ είναι τελικός σύνδεσμος, δηλαδή η πρόταση    
που αρχίζει με το ‘να’ είναι τελική ενώ οι άλλες είναι βουλητικές 

 
6. 

 κατέληξε 

 επανάλαβε 

 υπόγραψε 

 διάγραψε 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι σε οριστική έγκλιση ενώ τα άλλα είναι σε προστακτική 
 

7. 

 από όλες τις τάξεις 

 τις μάζεψε 

 τις απέβαλε 

 τις διάλεξε 
Δεν ταιριάζει, γιατί το ‘τις’ είναι άρθρο ενώ στα άλλα είναι αντωνυμία 
 

8. 

 ολοκληρωμένη 

 διαβασμένος 

 τρέχοντας 

 μορφωμένοι 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι μετοχή ενεργητικής φωνής ενώ τα άλλα είναι μετοχές 
παθητικής φωνής  

9. 
 

 παρελθόν 

 παρόν 

 μέλλον 

 χθες 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι επίρρημα ενώ τα άλλα είναι ουσιαστικά 
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10. 

 το Μουσείο διαθέτει πλούσιο υλικό 

 ο Γιάννης διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο 

 η Κατερίνα φροντίζει καθημερινά τον σκύλο της 

 η Μαρία με ζήτησε 
Δεν ταιριάζει, γιατί α. είναι απλή πρόταση ενώ οι άλλες είναι επαυξημένες β. το 
αντικείμενο δηλώνεται με αντωνυμία ενώ στις άλλες προτάσεις με ουσιαστικό 
 
 

11. 

 εγχειρίδια 

 εγχώριος 

 χειροποίητος 

 χώρος 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι απλή λέξη ενώ οι άλλες είναι σύνθετες 
 

12. 

 γονείς 

 επιεικείς 

 συγγραφείς 

 γραμματείς 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι επίθετο ενώ τα άλλα είναι ουσιαστικά 
 

13. 

 μεγαλύτεροι 

 σπουδαίοι 

 απλούστεροι 

 επιφανέστεροι 
Δεν ταιριάζει, γιατί  είναι επίθετο σε θετικό βαθμό ενώ τα άλλα είναι σε 
συγκριτικό βαθμό 
 

14. 

   παιδικά βιβλία 

   αρχαία τραγωδία 

   παλιά τετράδια 

   παλιά γνωριμία 
      Δεν ταιριάζει,  γιατί αποδίδει μια ιδιότητα που δε σχετίζεται με το χρόνο 
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15. 

 λογοτεχνία 

 ιστιοπλοΐα 

 μουσική 

 γλυπτική 
    Δεν ταιριάζει,  γιατί είναι άθλημα ενώ τα άλλα είναι τέχνες 
 

16.  

 πλούσιο υλικό  

 μεγάλη ιστορία 

 κάποιες χώρες 

 σχολικά χρόνια 
      Δεν ταιριάζει,  γιατί μια αντωνυμία προσδιορίζει ένα ουσιαστικό ενώ τα άλλα  
      είναι επίθετα 
 
17.  

 κατά 

 αλλά 

 επειδή 

 ώστε 
Δεν ταιριάζει,  γιατί είναι πρόθεση ενώ τα άλλα είναι σύνδεσμοι 

 
 

18. 

 προθήκες 

 προσθήκες 

 αποθήκες 

 θήκες 
Δεν ταιριάζει,  γιατί είναι απλή λέξη ενώ οι άλλες είναι σύνθετες 
 

19. 

 παρακολουθήσουν 

 συνεχίσουν 

 συζητήσουν 

 προσπαθήσουν 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι ρήμα α΄ συζυγίας ενώ τα άλλα είναι ρήματα β΄ 
συζυγίας 
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20. 

 θα μάθουν 

 θα ξεχάσουν 

 θα γελάσουν 

 θα πληρώνουν 
Δεν ταιριάζει, γιατί είναι σε εξακολουθητικό μέλλοντα ενώ τα άλλα είναι σε 
συνοπτικό  

 

 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  
 

1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά που ταιριάζουν από την 

στήλη Β, σημειώνοντας δίπλα στον αριθμό το κατάλληλο γράμμα.     

(5 μονάδες)   
 

Α Β 

1) Αρχαιολογικό Μουσείο 
 

α) ζωγραφικοί πίνακες 

2) Πινακοθήκη 
 

β) παραδοσιακές στολές 

3) Εβραϊκό Μουσείο 
 

γ) αμφορείς 

4) Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
 

δ) τεκμήρια για το Ολοκαύτωμα 

5) Λαογραφικό Μουσείο 
 

ε) πετρώματα 

 
 
(1) γ (2) α (3) δ (4) ε (5) β 

 
 

2.  Σημειώστε ποια από τις τέσσερις απαντήσεις είναι σωστή. (5 μονάδες)   

 
1. Η Συρία βρίσκεται  

 στη Μέση Ανατολή  

 στην Αφρική  

 στην Ευρώπη  

 στην Ανατολική Ασία  
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2. Ο Νείλος βρίσκεται 

 στην Αφρική  

 στην Ασία  

 στη Νότια Αμερική  

 στην Ευρώπη  

3. Ο “Χρυσός αιώνας”, η εποχή του Περικλή, τοποθετείται 

 τον 6ο αιώνα π.Χ.  

 τον 5ο αιώνα π.Χ. 

 τον 4Ο αιώνα π.Χ. 

 τον 7 Ο αιώνα π.Χ. 

4. Σύμφωνα με το νόμο, η υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στην Ελλάδα διαρκεί 

 δέκα έτη  

 έξι έτη  

 οκτώ έτη  

 εννέα έτη 

5. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι  

 Προεδρική Δημοκρατία  

 Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία  

 Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

 Συνταγματική Μοναρχία  
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να βάλετε σε κύκλο τη σωστή 

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

χρησιμοποιήσετε τον κενό χώρο δίπλα ως πρόχειρο.                                                                                  

1. Το 6 στο τετράγωνο είναι ίσο με:  

     α) 24             β) 10             γ) 12             δ) 36  

                                                                                              (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

2. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 15,7 0,001   είναι: 

     α) 1570         β) 0,0157          γ) 0,157         δ) 1,57
 

                                                                                              

   (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

3. Η διαίρεση του αριθμού 0  με το 1 δίνει πηλίκο: 

  
 
  α) 1         β) 0           γ) 0,1           δ) δεν γίνεται αυτή η διαίρεση    

                                                                                              

    (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

4. Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης         

      5 2 18 6 :3    είναι:    

     α) 37       β) 112          γ) 28           δ) 13    

                                                                                 

    (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

  5. Ο μεικτός αριθμός 
2

3
5

 είναι ίσος με τον αριθμό:                                      

     α) 
18

5
      β) 3,4     γ) 

11

5
   δ) κανένα από τα προηγούμενα 

                                                                                 

    (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 



19 
 

6. Να βάλετε σε κάθε παρένθεση το  Σ  (σωστό) ή το  Λ  (λάθος).Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον κενό χώρο δίπλα ως πρόχειρο.  

    α)  Ο αριθμός 83.253  στρογγυλοποιημένος στις                                  

          εκατοντάδες γίνεται 83.300 .               

                                                                                     ( Σ ) 

    β)  Αν πολλαπλασιάσουμε τους όρους ενός κλάσματος 

        με τον αριθμό 3  προκύπτει κλάσμα τριπλάσιο από  

        το αρχικό:                                                        (  Λ  ) 

 

    γ) Η ανάλυση του αριθμού 90  σε  γινόμενο πρώτων                                  

        παραγόντων είναι  2 5 9       

                                                                                   (  Λ  ) 

δ) Ο Μ.Κ.Δ. των αριθμών 48  και 60  είναι το 6 . 

                                                                                 ( Λ ) 
 
 
 

    ε) Το 1 εκατοστό της ακέραιας μονάδας είναι  

         ίσο με 100 χιλιοστά.                     

                                                                                     (  Λ  ) 

 

      (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 

 

7. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

   α) Πώς λέγεται η ιδιότητα της πρόσθεσης που περιγράφεται στην ισότητα 3 11 11 3    ;   

   β) Πότε ένας αριθμός λέγεται πρώτος; 

   γ)  Ποιο είναι το κριτήριο διαιρετότητας ενός αριθμού με τον αριθμό 5 ;                                                                                                                                                                                    

(ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 
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α) Αντιμεταθετική ιδιότητα. 

β) Όταν είναι μεγαλύτερος από το 1 και έχει μόνο δύο διαιρέτες (το 1 και τον εαυτό του).  

γ) Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 όταν τελειώνει σε 0 ή σε 5.  

9 . Ένας καθηγητής διόρθωσε τη Δευτέρα το 
1

6
 των διαγωνισμάτων που έβαλε στην Α΄ 

Γυμνασίου, την Τρίτη τα 
5

9
 των διαγωνισμάτων, την Τετάρτη τα μισά από όσα διόρθωσε τη 

Δευτέρα και την Πέμπτη τα υπόλοιπα. 

α) Τι μέρος όλων των διαγωνισμάτων διόρθωσε και τις δύο πρώτες μέρες μαζί; 

β) Τι μέρος όλων των διαγωνισμάτων διόρθωσε την Τετάρτη; 

γ) Τι μέρος όλων των διαγωνισμάτων διόρθωσε την Πέμπτη;                                  

                                                                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 9 + 3 + 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

α)  Τα 
1 5 3 10 13

6 9 18 18 18
    των διαγωνισμάτων, διόρθωσε τη Δευτέρα και την Τρίτη. 

β) Το 
1 1 1

2 6 12
   των διαγωνισμάτων, διόρθωσε την Τετάρτη. 

γ) Τα 
13 1 26 3 29

18 12 36 36 36
     των διαγωνισμάτων, διόρθωσε τη Δευτέρα, την Τρίτη και την 

Τετάρτη. 

    Τα 
36 29 7

36 36 36
  των διαγωνισμάτων, διόρθωσε την Πέμπτη. 

 10.  Σε ένα διαγωνισμό χορού συμμετείχαν 105  άτομα. Τα 
4

7
 αυτών ήταν από την Ελλάδα. 

Τα 
2

5
των υπολοίπων ήταν από την Κύπρο και οι υπόλοιποι ήταν από την Ιταλία και την 

Ισπανία. Οι 8 άντρες Ισπανοί χορευτές αποτελούσαν τα 
4

9
των Ισπανών χορευτών. Να 

βρείτε: 

α) πόσοι χορευτές ήταν από την Ελλάδα, 

β) πόσοι χορευτές ήταν από την Κύπρο, 

γ) πόσοι ήταν οι Ιταλοί χορευτές.                                                                                                                                              
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                                                                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 10 + 5 + 5) 

α) 
4 420

105 60
7 7
    χορευτές, ήταν από την Ελλάδα. 

β) 105 60 45  ,ήταν οι χορευτές που δεν ήταν από την Ελλάδα. 
 

     
2 90

45 18
5 5
    χορευτές, ήταν από την Κύπρο. 

γ) 
4 9 72

8 : 8 18
9 4 4
    , χορευτές ήταν από την Ισπανία. 

      105 60 18 18 9    , ήταν οι Ιταλοί χορευτές. 

 

 

__________________________________________________________ 


