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PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) 

You will hear a recording from a podcast 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, 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. What is a synonym for the word dominant? 
 
A. The one you use more than the other    C. The bigger one 

B. The one you use less than the other    D. The weaker one 

 

2. What does the word ambidextrous mean?  
 
A. Able to do two things at the same time   C. Those who have lots of skills 

B. Someone who is very intelligent     D. Able to use both right and left hands equally well 

 

3. What percent of the population is right-handed?  
 
A. 90%              C. 50% 

B. 10%              D. 40% 

 
 
4. The host chose this topic because… 
 
A. she is left-handed.          C. some children asked questions about it.  

B. there were no other topics to discuss.   D. the professor told her to do it. 

 
5. Chris McManus is the right person to be asking about this topic because… 
 
A. He’s a professor. 

B. He’s been studying the topic for over 30 years. 

C. He wrote a book on the topic.  

D. All of the above 
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PART 2: MULTIPLE CHOICE – 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. There was __________ noise in the classroom that I couldn’t hear what the teacher was saying.  

A. so many          C. so little 

B. so much          D. so few 

 

7. “What are your plans for the summer?” 

“I’m not sure yet, but I __________ go on a trip abroad with my family.” 

 

A. may           C. will 

B. must           D. should 

 

8. My great-grandmother is going to turn 98 in September! She’s __________ 

member of my family.  

A. old            C. oldest   

B. older           D. the oldest 

 

9. My mother has a sister, whose name is Dorothy. Peter, who is Dorothy’s son, is my __________. 

Α. brother          C. cousin 

Β. father           D.  nephew 

 

10. How is Susan doing? I __________her for a long time.  

A. don’t see          C. didn’t see 

B. won’t see          D. haven’t seen 

 

11. I am not hungry at all. I can’t eat __________ at the moment.  

A. something         C. everything  

B. anything          D. nothing 

 

12. It’s 7 o’clock now, and my friend just called to let me know he’s going to come over in 15 minutes. 

So, he’ll probably be here at __________ . 

 

A. a quarter past seven      C. half past seven 

B. a quarter to seven       D.  seven and fifteen 
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13. Please stop shouting! You __________ the baby!  

A. are waking up         C. have woked up 

B. will wake up         D. woken up 

14. There’s a tennis __________ next weekend; I wonder who will win.  

A. racket            C.  race  

B. court            D. tournament 

 

15. Sandy really enjoys _________ time with her cousins; they have so much fun together!  

A. spend            C. to spend 

B. spending           D. that she spends 

 

16. My brother moved to Florence, Italy in 2019, and he’s going to stay there __________ he gets his 

degree in architecture.  

A. before            C. until 

B. after            D. still 

 

17. “How long __________ in Athens?” “We’re leaving tomorrow and will be back in three days.”  

A. have you been staying      C. you are staying  

B. are you going to stay        D. you will stay 

 

18. My favorite band came to Thessaloniki and my parents took me to their concert! It was an 

___________ experience! I even got an autograph!  

A. unpleasant          C. unforgettable  

B. unimportant         D. unacceptable 

 

19. Adele is a really talented singer; she has __________ voice!  

A. so beautiful          C. so a beautiful   

B. such beautiful         D. such a beautiful 

 

20. Our teacher told us that on Monday we will visit the Byzantine museum, so we __________ bring 

our books to class. 

 

A. don’t have to         C. mustn’t   

B. haven’t to          D. don’t ought 
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PART 3:  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. According to the infographic, books 
 
A. can make you a better person. 

B. can make you less stressed by half. 

C. can lengthen your life by 5 years. 

D. All of the above 

 
22. What phrase is a synonym for the word bonding? 
 
A. Becoming smarter  

B. Testing someone on a book 

C. Feeling happier 

D. Connecting with others 

 

23. What is a surprising effect of reading? 

A. It makes you more relaxed. 

B. It is good for your health. 

C. It helps you go to sleep. 

D. All of the above. 

 

24. According to the infographic, which of the following can a person who reads do? 

 

A. Travel to Hogwarts  

B. Remember more information 

C. Become a scientist 

D. None of the above 

 

25. Who is this infographic most useful for? 
 

A. Parents 

B. Teachers 

C. Students 

D. All of the above 
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B. Reading Comprehension - In this part, you will read two texts. When you finish, 

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

the correct answer on your answer sheet. 

 

Healthy Food and Exercise Can Help a Young Brain 

A junk food diet is bad for the body. It's especially bad for kids' brains, too. Researchers found that junk 

food makes it harder for kids to learn. It's even linked to mental health problems. But researchers have 

good news, too. They found that a proper diet combined with exercise, is good for the brain.  

 

Healthy Fats Lead To Good Brain Health 
 

Alexandra Richardson is a researcher who works at the University of Oxford in England. She studies how 

food affects the brain. She said the brain needs fat to be healthy. We get this fat from food. 

 

But not all fats are the same. Junk food has bad fats. But our brains need good fats. They are called omega-

3 fats, which are in fish. They're in some nuts and oils, too. Omega-3 fats help build healthy brain cells, 

which are very important for all living things. 

 

In 2005, scientists did research with 117 kids. They were between the ages of 5 and 12. All had problems 

paying attention. They struggled with reading and spelling. Junk food may be the cause of attention 

problems. That is because it doesn't have good fats. Eating foods with more good fats makes brains 

healthy. 

 

Doing Exercise Helps Us Make Better Food Choices 

 

Exercise is good for the brain, too. It can help fight damage from junk food. Our brain has a reward 

system, which makes us feel good when we do something we like. Eating junk food is one example. We 

feel good as we’re eating it. But when we exercise, we also feel good. This feeling makes us less likely to 

eat junk food. Even the smell of baking cookies is not as exciting to us when we’re fit. This means we don't 

find junk food as rewarding when we exercise. 

 

What is the overall idea? Many people know that junk food affects your body. It can make people  

physically unhealthy. But it's important to know that it also can affect the brain, too. 

 

Adapted from an article by Sharon Oosthoek, Science News for Students, 26.02.2021  
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26. Which οf the following phrases is a synonym for struggled? 

 
A. Tried hard 

B. Made progress 

C. Had difficulty with 

D. None of the above 

 
27. What sentence shows the main problem 
with  junk food? 
 
Eating junk food…. 
 
A. leads to attention problems. 

B. makes you less hungry. 

C. leads to less exercise.  

D. lowers omega-3 in the brain. 

 
28. According to the article, why is it good to eat certain types of fats? 
 
They help with…… 
 

A. reading and spelling. 

B. paying attention. 

C. exercising better. 

D. A and B. 

 

29. According to the article, what does exercise do to the body? 

A.  It helps grow omega-3. 

B. It makes you less hungry. 

C. It helps you pay attention. 

D. It makes you want to eat less junk food. 

 

30. Who is this article written for? 

A. Kids and their parents 

B. Scientists 

C. Professional athletes 

D. McDonalds workers 
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A Trip To The Aquarium 
 
 
 
 
Elias was very excited because he was finally going 
on a trip to the aquarium. He had been to the zoo  
with his brother Phillip before, but never to the 
aquarium, so he didn’t know exactly what to expect.  
Before their dad arrived to pick them up, Elias and 
his brother had  breakfast and talked about what they  
wanted to see most. “I hope I can see the penguins,”  
said Elias.  
 
“I really want to see the fish,” said Phillip. “Just make 
 sure you stick together, and stay close to your father,”  
said their mom. “It’s Saturday, and there will be lots of  
people at the aquarium. Be careful not to get lost.” 
 
Their first stop in the aquarium was to see the penguins. Elias was so excited that he ran 
right up to the glass. He thought the penguins were cute, even though they smelled pretty 
bad. They walked funny outside of the water, but were graceful when they were swimming. 
Everyone admired them. As they watched the penguins move around the rocks, Elias noticed 
that some of them walked together. Others had little baby penguins by their side. “How come 
some of those penguins stay together?” Elias asked his father. “Well, some kinds of penguins 
stay together for a long time,” he said. “Do they talk to each other?” asked Phillip.  
 
“They do,” said his father. “They use sounds, like we do when we talk. Or they use their 
bodies to send a message.”  
 
“Like you do when you hold up your hand for us to be quiet,” Elias said.  
 
“Yes, just like that,” said his father. “By staying in a group the older penguins are also able to 
keep their baby penguins fed,” he said. “Without the group the babies would get lost or go 
hungry.”  
 
“I am glad they help each other,” said Phillip. Elias agreed.  
 
They moved to the next room where there was a big tank full of fish. There were fish of all 
different shapes and sizes. Some were bright colors and some were darker colors. “Why are 
all those little fish swimming together?” asked Phillip. “Sometimes fish swim in a group for 
protection,” said his father. “What kind of protection?” asked Elias. 
 
“Well, since they are small, if they were on their own other bigger fish could eat them,” said 
their father. “But when they all swim together, they look like a bigger fish.”  
 
Elias watched the fish swim together. He liked that the fish and the penguins helped each 
other by staying in a group. Animals were smarter than he thought.  
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31. Why was Elias excited?  
 
A. It was Saturday. 

B. He was going to spend the day with his father.  

C. His father was taking him and his brother to the aquarium.  

D. He was going to see the penguins.  

 
 
32. What word is a synonym for the word graceful in the second paragraph?  
 
A. Beautiful          

B. Clumsy  

C. Awkward 

D. Fat 

 
33. Penguins and people are similar because……  
 
A. they stay together for a long time. 

B. they use their voice and bodies to send a message. 

C. they help each other as a group. 

D. all of the above 

 
34. Why do fish swim in groups?  
 
A. To show off their colors 

B. To help each other 

C. For protection from bigger fish 

D. All of the above 

 
35. What is the main idea of this story?  
 
A. Humans and animals share lots of similarities. 

B. Both humans and animals stay in groups to avoid danger.  

C. Aquariums are great places to be on Saturday.  

D. Family is very important.  
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PART 4: WRITING (30 POINTS)  

 
 
 
 
Write about a time when you helped someone.  
 
Use these questions to help you:  
 

 Who did you help, and what was the problem?  

 Did someone tell you to help, or did you do it by yourself? 

 How did you help? 

 How did you feel afterwards?  

 

 
 

 

 

 

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

Try to write at least 100 words. Good luck! 
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K E I M E N O 

 
Εικόνα 1: https://cutt.ly/7HxerOc 

 

- Μαμά μου, αν περάσω τις εξετάσεις, θέλω να μου πάρετε καινούργιο ποδήλατο. Μου το υπόσχεσαι; 

- Εννοείται, Ειρήνη μου. Θα πηγαίνουμε μάλιστα καθημερινά στην παραλία για εξάσκηση. Σε λίγο καιρό 

θα χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο μόνο για τις μετακινήσεις μας εκτός Θεσσαλονίκης. Ας είναι αυτός 

ο στόχος μας!  

- Κάτι αντίστοιχο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο και το εκτύπωσα! αναφώνησε η Ειρήνη. Ωχ! 

συμπλήρωσε σχεδόν αμέσως. Δεν είχα προσέξει ότι τελειώνει το μελάνι.   

 

Γιατί το ποδήλατο είναι σημαντικό για μία σύγχρονη πόλη 

 

 
Εικόνα 2: https://cutt.ly/KHxqgAa 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κυκλοφορούν δύο εκατομμύρια ποδήλατα πα__κοσμίως (1), με το επίπεδο 

ποδηλασίας από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη να διαφέρει αισθητά. Για παράδειγμα, στη Δανία οι 9 

στους 10 πολίτες διαθέτουν ποδήλατο. Στο Άμστερνταμ το 48% των μετακινήσεων από το σπίτι προς τη δουλειά 

____________ (2) με ποδήλατο. Αντίθετα, οι μελέτες δείχνουν ότι στις ΗΠΑ μόνο το 53% του πληθυσμού έχει 

στην κατοχή του ποδήλατο και μόνο το 6% των εργαζομένων το χρησιμοποιεί, για να πάει στη δουλειά. 

Μία μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα αυτό παρατηρείται στο Παρίσι, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει 

______________ (3). Πρώην ______________ (4) αυτοκινητόδρομοι καταλαμβάνονται από πράσινο, πεζούς 

και ποδήλατα. Η ρύπανση και τα τροχαία έχουν περιοριστεί, καθώς πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα 

ποδηλατόδρομων αναβαθμίζουν το πρόσωπο της γαλλικής πρωτεύουσας. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η 

πεζοδρόμηση μιας οδού __________ (5) κυκλοφορίας, μήκους 4 χιλιομέτρων, στην αριστερή όχθη του 

Σηκουάνα. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε με τη μετατροπή του μεγάλου αυτοκινητόδρομου Ζορζ Πομπιντού, στη δεξιά 

όχθη, σε περίπατο πεζών. Το Παρίσι αποτελεί μια πυκνοκατοικημένη πόλη, όπως και η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη, οπότε όλος ο χώρος που _______________ (6) στα ποδήλατα αφαιρέθηκε από τα αυτοκίνητα.

  

https://cutt.ly/7HxerOc
https://cutt.ly/KHxqgAa
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Εικόνα 3: https://cutt.ly/1HxeSHW  

 

Είναι προφανές ότι οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα ποδηλασίας έχουν πολλά πλεονεκτήματα για 

όσους ζουν και εργάζονται σε αυτές. Καταρχάς, με εκατομμύρια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους, 

οι σύγχρονες πόλεις ταλαιπωρούνται συχνά από συμφόρηση, γεγονός που _____________ (7) συνολικά την 

αποτελεσματικότητα των μετακινήσεων. Λαμβάνοντας __________ (8) ότι 20 ποδήλατα μπορούν να 

σταθμεύσουν στον ίδιο χώρο που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο, η αντικατάσταση αυτοκινήτων με ποδήλατα 

θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ταυτόχρονα η μετακίνηση  των ανθρώπων από 

και προς την εργασία είναι 22 φορές φθηνότερη με το ποδήλατο από ό,τι με το αυτοκίνητο. Σε κάποιες περιοχές 

μάλιστα, όπως στις πυκνοκατοικημένες πόλεις, το ποδήλατο αποδεικνύεται ταχ_____ (9) ακόμη και από το 

αυτοκίνητο. 

 

 
Εικόνα 4: https://cutt.ly/mHz6GOD 

Επιπλέον, η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους ετησίως, φέρνοντας τις 

πόλεις αντιμέτωπες με την πρόκληση για τη μείωσή της. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι μετακινήσεις φέρουν 

σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τους ρύπους και ότι τα παραδοσιακά ποδήλατα δεν εμπλέκονται στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση, φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξαιρετική λύση σε αυτό το χρόνιο 

πρόβλημα. 

https://cutt.ly/1HxeSHW
https://cutt.ly/mHz6GOD
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Εικόνα 5:  

https://www.capital.gr/market-news/3585058/-poli-me-podilata-omorfi-poli-apo-ta-my-market-kai-tin-kede 

 

          Για  να ενθαρρυνθεί βέβαια η ποδηλασία, πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των αναβατών. Για να 

γίνει αυτό, απαιτούνται κατά κύριο λόγο καλά συντηρημένες υποδομές. Ενδεικτικά, μπορούν να προστεθούν 

ποδηλατικές λωρίδες, που διαχωρίζονται με οδική σήμανση ή και προστατευόμενες  λωρίδες, οι οποίες 

χωρίζουν τους ποδηλάτες από τα αυτοκίνητα. Έχει διαπιστωθεί ότι οι αντίστοιχες λωρίδες μειώνουν τον 

κίνδυνο τραυματισμού των ποδηλατών έως και 90%.  

 

 

 
Εικόνα 6: https://cutt.ly/0Hz6Yyv 

Επιπλέον, χρειάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κάποιο 

ποδήλατο. Τα τελευταία χρόνια, ενισχύονται όλο και περισσότερο τα προγράμματα ποδηλάτων, που 

επιτρέπουν στους πολίτες να χρησιμοποιούν ένα ποδήλατο, χωρίς να έχουν την ευθύνη της ιδιοκτησίας του. 

Προβλέπεται επίσης η όσο το δυνατόν ευκολότερη και ασφαλέστερη στάθμευση για ποδήλατα σε 

___________ (10) τοποθεσίες, όπως οι σταθμοί τρένων και λεωφορείων. 

Τέλος, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η μελλοντική γενιά ποδηλατών μέσω εκπαίδευσης στην 

ποδηλατική νοοτροπία. Η πορτογαλική κυβέρνηση, για παράδειγμα, στοχεύει να θεσπίσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση ποδηλασίας για παιδιά σχολικής ηλικίας. 

 

https://www.capital.gr/market-news/3585058/-poli-me-podilata-omorfi-poli-apo-ta-my-market-kai-tin-kede
https://cutt.ly/0Hz6Yyv
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Εικόνα 7: https://cutt.ly/GHxefLW  

 

Διασκευή βάσει των: 

https://cutt.ly/dHxekJO  

https://cutt.ly/mHxebCl  

 

 
 

 

 

  

https://cutt.ly/GHxefLW
https://cutt.ly/dHxekJO
https://cutt.ly/mHxebCl


18 
 

Αποστολή 1η  

Βοηθήστε την Ειρήνη να συμπληρώσει τα κενά στο κείμενο με την κατάλληλη από τις τέσσερις λέξεις 

σημειώνοντας για τα 1-10 το A, το B, το C ή το D στο φύλλο απαντήσεων. 

[10x2 = 20]      

1. 
 
A. ν 
B. γ 
C. κ 
D. σ 
 

2.  
 
A. πραγματοποιείται 
B. πραγματοποιείτε 
C. πραγματοποιήστε 
D. πραγματοποιείστε 

3.  
 
A. μεταμορφωθεί 
B. μεταλλάχθηκε 
C. μετατροπή 
D. μεταστροφή 
 

4.  
 
A. πυκνοκατοικημένοι 
B. αραιοκατοικημένοι 
C. απρόσιτοι 
D. πολυσύχναστοι 
 

5.  
 
A. ταχείς 
B. ταχύς 
C. ταχείας 
D. ταχύ 
 

6.  
 
A. παραχωρήθηκε 
B. διαχωρίστηκε 
C. διακρίθηκε 
D. μεταδόθηκε 
 
 

7.  
 
A. δυσχεραίνει 
B. δυσκολεύεται 
C. δυσχεράνει 
D. δυσκολέψει 
 

8.  
 
A. μέτρα 
B. κράτος 
C. χώρα 
D. υπόψη 
 

9. 
 
A. ότερο 
B. ύτερο 
C. έστερο 
D. ίστερο 
 

10. 
 
A. δημοφιλείς 
B. δημοφιλής 
C. δημοφιλούς 
D. δημοφιλές 
 

  

https://edition.cnn.com/travel/article/best-cycling-cities/index.html  

https://edition.cnn.com/travel/article/best-cycling-cities/index.html
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Αποστολή 2η  

Βοηθήστε την Ειρήνη να κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου, των εικόνων και του infographic. Με βάση 
το κείμενο, τις εικόνες και το infographic των προηγούμενων σελίδων, χαρακτηρίστε τις φράσεις 11-20 που 
ακολουθούν Σωστές ή Λανθασμένες και σημειώστε στο φύλλο απαντήσεων  

το Σ για τη Σωστή φράση και  

το Λ για τη Λανθασμένη. 

                                                                                 [10x2 = 20] 

 

11. Η μαμά της Ειρήνης προγραμματίζει να μη χρησιμοποιούν πλέον το 
αυτοκίνητό τους. 

Λ 

12. Στην Εικόνα 2 αποτρέπεται η χρήση του ποδήλατου στην πόλη. Λ 

13. Στη Δανία σχεδόν όλοι οι πολίτες έχουν ποδήλατο. Σ 

14. Στην Αμερική όσοι έχουν ποδήλατο το χρησιμοποιούν, για να πάνε 
στη δουλειά τους. 

Λ 

15. Η Εικόνα 3 συνδέεται με την προηγούμενή της παράγραφο. Σ 

16. Στις πυκνοκατοικημένες πόλεις μπορεί κανείς να φτάσει πιο 
γρήγορα στον προορισμό του κάποιες φορές με το ποδήλατο. 

Σ 

17. Αν προβλεφθούν λωρίδες για τους ποδηλάτες, περιορίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος για την ασφάλειά τους. 

Σ 

18. Σε πολλές πόλεις ο δήμος χαρίζει ποδήλατα στους πολίτες. Λ 

19. Στην Πορτογαλία τα παιδιά διδάσκονται ποδηλασία στο σχολείο. Λ 

20. Σύμφωνα με το κείμενο και το infographic σε κάποιες χώρες της 
Ευρώπης χρησιμοποιούνται τα ποδήλατα περισσότερο για αστικές 
μετακινήσεις από ό,τι στην Αμερική. 

Σ 
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Αποστολή 3η  

Η Ειρήνη χρειάζεται τη βοήθειά σας και πάλι, καθώς προτείνει στον δήμαρχο της πόλης της έναν κατάλογο 

στόχων για τη σταδιακή αντικατάσταση αυτοκινήτων από ποδήλατα.  Στις ασκήσεις 21-26 στηριχτείτε στις 

ρηματικές φράσεις της αριστερής στήλης, για να επιλέξετε την ονοματική φράση που αντιστοιχεί με 

ακρίβεια κάθε φορά στον στόχο. 

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο φύλλο απαντήσεων.   

            [6x2 = 12]                                                                                        

Παράδειγμα: 

Να ενθαρρυνθεί η ποδηλασία         Α. Θάρρος για ποδηλασία 
                  Β. Ενθάρρυνση της ποδηλασίας 
                  C. Θαρραλέος ποδηλάτης 
                   D. Ποδηλασία με θάρρος 
 
Σωστή απάντηση: Β. Ενθάρρυνση της ποδηλασίας 

 
 

Ρηματικές φράσεις  Κατάλογος στόχων (Ονοματικές φράσεις) 
21. Να διασφαλιστεί η 
προστασία των 
αναβατών. 

Α. Αυξημένη προστασία των αναβατών 
Β. Εξασφάλιση προστασίας αναβατών 
C. Ασφάλεια αναβατών 
D. Διασφάλιση της προστασίας των αναβατών 
 

22. Να προστεθούν 
ποδηλατικές λωρίδες. 

Α. Προσθήκη ποδηλατικών λωρίδων 
Β. Πρόσχημα ποδηλατικών λωρίδων 
C. Άθροισμα ποδηλατικών λωριδών 
D. Συμπλήρωση ποδηλατικών λωριδών 
 

23. Να μειωθεί ο 
κίνδυνος 
τραυματισμού. 

Α. Ελάττωση τραυματιών 
Β. Αποκλεισμός τραυματία 
C. Μειωμένος κίνδυνος τραυμάτος 
D. Μείωση του κινδύνου τραυματισμού 
 

24. Οι 
αυτοκινητόδρομοι να 
καταληφθούν από 
πράσινο, πεζούς και 
ποδήλατα. 

Α. Κυριαρχία αυτοκινητόδρομων από πράσινο, πεζούς και 
ποδήλατα 
Β. Εγκατάλειψη αυτοκινητόδρομων σε πράσινο, πεζούς και 
ποδήλατα 
C. Κατάληξη αυτοκινητόδρομων σε πράσινο, πεζούς και 
ποδήλατα 
D. Κατάληψη των αυτοκινητόδρομων από πράσινο, πεζούς και 
ποδήλατα 
 

25. Να 
πραγματοποιηθεί η 
πεζοδρόμηση. 

Α. Πραγματοποίηση της πεζοδρόμησης 
Β. Πραγματικότητα της πεζοδρόμησης 
C. Πρακτική της πεζοδρόμησης 
D. Πρόγραμμα της πεζοδρόμησης 
 

26. Να ενισχύονται τα 
προγράμματα 
ποδηλάτων.  
 

Α. Ενίσχυση των προγραμμάτων ποδηλατών 
Β. Ενίσχυση των προγραμμάτων ποδηλάτων 
C. Προγραμματισμός ενίσχυσης ποδηλάτων 
D. Προγραμματισμός ενίσχυσης ποδηλατών 
 

https://edition.cnn.com/travel/article/best-cycling-cities/index.html  

https://edition.cnn.com/travel/article/best-cycling-cities/index.html


21 
 

Αποστολή 4η  

Θέτοντας στόχους η Ειρήνη σκέφτεται προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον, για να 

αυξηθούν τα ποδήλατα στην πόλη. Στις ασκήσεις 27-30 στηριχτείτε στις ονοματικές φράσεις της αριστερής 

στήλης, για να επιλέξετε τη ρηματική φράση που αντιστοιχεί με ακρίβεια κάθε φορά στην ιδέα που μπορεί 

να εφαρμοστεί. 

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο φύλλο απαντήσεων. 

                                                                                                                [4x2 = 8]  

Παράδειγμα: 

Αύξηση των ποδηλάτων                     Α. Να αυξηθούν τα ποδήλατα. 
                  Β. Θα έχουν αυξηθεί τα ποδήλατα. 
                  C. Να ενισχυθούν τα ποδήλατα. 
                 D. Αύξησαν τα ποδήλατα. 
 
Σωστή απάντηση:  
Α. Να αυξηθούν τα ποδήλατα (επειδή πρόκειται για πρόταση που αναμένεται να εφαρμοστεί στο μέλλον). 
 
Άλλωστε: 
Το Β. δεν είναι σωστό, γιατί δείχνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον (άρα δεν πρόκειται για πρόταση). 
To C. δεν είναι σωστό, γιατί το ρήμα δεν είναι ομόρριζο με την ονοματική φράση (αύξηση – να ενισχυθούν). 
Το D. δεν είναι σωστό, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. 

 

Ονοματικές φράσεις  Ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν (Ρηματικές φράσεις) 
27. Μετατροπή του 
αυτοκινητόδρομου σε 
περίπατο πεζών  

Α. Να μεταστραφεί ο αυτοκινητόδρομος σε περίπατο πεζών. 
Β. Να μετατρέψει ο αυτοκινητόδρομος τον περίπατο πεζών. 
C. Να μετατρέπουν τους αυτοκινητόδρομους σε περίπατους 
πεζών. 
D. Να μετατραπεί ο αυτοκινητόδρομος σε περίπατο πεζών. 
 

28. Πεζοδρόμηση 
αυτοκινητόδρομων 

Α. Να πεζοδρομηθούν αυτοκινητόδρομοι. 
Β. Είναι πεζοδρομημένοι οι αυτοκινητόδρομοι. 
C. Να πεζοδρομηθεί ο αυτοκινητόδρομος. 
D. Πεζοδρόμησαν αυτοκινητόδρομους. 
 

29. Αντικατάσταση 
πολλών αυτοκινήτων 
με ποδήλατα 

A. Αντικαταστάθηκαν αυτοκίνητα από ποδήλατα. 
B. Αντικατέστησε πολλά αυτοκίνητα με ποδήλατα. 
C. Να αντικατασταθούν πολλά αυτοκίνητα με ποδήλατα. 
D. Έχουν αντικαταστήσει αυτοκίνητα από ποδήλατα. 
 

30. Μείωση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης  

A. Έχει μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. 
B. Να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. 
C. Μείωσαν την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
D. Να ελαττωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. 
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Αποστολή 5η  

Η Ειρήνη παρατηρεί ότι μπορεί να αλλάξει κάποιες λέξεις του διαλόγου με τη μητέρα της, καθώς και άλλα 

σημεία του κειμένου, με συνώνυμα ή αντώνυμα στον κατάλληλο τύπο. Μπορείτε να τη βοηθήσετε 

επιλέγοντας τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο;  

Στις ασκήσεις 31-35 επιλέξτε μεταξύ των A, B, C και D τη φράση που βρίσκεται πιο κοντά στη διατύπωση του 

διαλόγου και του κειμένου.  

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο φύλλο απαντήσεων. 

                                                                                                                [5x2 = 10]  

 

Συνώνυμα Αντώνυμα 

31. Δεν είχα προσέξει ότι τελειώνει το 
μελάνι. 

Α. αντλήθηκε 

Β. εξαντλείται 

C. εξαντλείτε 

D. αντληθεί 

33. Να ενθαρρυνθεί η μελλοντική γενιά 
ποδηλατών. 

Α. να συσταθεί 

Β. να συστηθεί 

C. να αποθαρρυνθεί 

D. να αποτανθεί 

32. Μια αλλαγή παρατηρείται στο Παρίσι. 

A. διαπιστώνετε 

B. πιστώνεται 

C. διαπιστώνεται 

D. πιστοποιείται 

34. Οι σύγχρονες πόλεις ταλαιπωρούνται 
συχνά από συμφόρηση. 

Α. καθημερινά 

Β. κάποτε 

C. πάντοτε 

D. σπάνια 

 35. Για τις μετακινήσεις μας εκτός 
Θεσσαλονίκης 

Α. εντός Θεσσαλονίκης 

Β. στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης 

C. στα προάστια της Θεσσαλονίκης 

D. στην επαρχία 

 

 

  



23 
 

Αποστολή 6η  

Η Ειρήνη χρειάζεται 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 

(A, B, C, D) στο φύλλο απαντήσεων. 

                                                                                                   [5x2 = 10] 

Παράδειγμα: 

Α. την υπευθυνότητα – η μοναδική αιτιατική 
Β. την αξία – το μοναδικό ουσιαστικό 
C. τον κόσμο – το μοναδικό αρσενικό 
D. την απαλλαγή – η μοναδική ονομαστική  
 

Σωστή απάντηση: C. τον κόσμο – το μοναδικό αρσενικό, γιατί η λέξη “τον κόσμο” είναι το μοναδικό 

αρσενικό. Άλλωστε: 

 Δεν ισχύει το (Α), γιατί δεν είναι η μοναδική αιτιατική, υπάρχουν και άλλες τρεις. 

 Δεν ισχύει το (Β), γιατί δεν είναι το μοναδικό ουσιαστικό, όλα είναι ουσιαστικά. 

 Δεν ισχύει το (D), γιατί η λέξη δεν είναι καν στην ονομαστική. 

 
36. 

Α. Θα πηγαίνουμε για εξάσκηση – το μοναδικό ουσιαστικό   

Β. Θα χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μας – ο μοναδικός  
                                                              προσδιορισμός σκοπού 
C. Είναι σημαντικό για μία σύγχρονη πόλη – ο μοναδικός εμπρόθετος προσδιορισμός 

D. Το χρησιμοποιεί, για να πάει στη δουλειά – η μοναδική δευτερεύουσα πρόταση  

 

37. 

A. Το εκτύπωσα – η μοναδική προσωπική αντωνυμία 

B. Μόνο το 6% των εργαζομένων το χρησιμοποιεί – το μοναδικό άρθρο 

C. Κάτι αντίστοιχο διάβασα – η μοναδική αόριστη αντωνυμία 

D. Αλλαγή στο ζήτημα αυτό – ο μοναδικός ενικός 

 
38. 
 
Α. Στο Άμστερνταμ μετακινούνται με ποδήλατο --  ο μοναδικός εμπρόθετος προσδιορισμός  

                                                                                          του τόπου 

Β. Μία αλλαγή παρατηρείται στο Παρίσι – το μοναδικό ουδέτερο  

C. Έδωσαν χώρο στα ποδήλατα – το μοναδικό αντικείμενο  

D. Κυκλοφορούν στους δρόμους – ο μοναδικός πληθυντικός αριθμός  
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39. 

Α. η ασφαλέστερη στάθμευση – ο μοναδικός υπερθετικός  

Β. ενισχύονται όλο και περισσότερο – ο μοναδικός συγκριτικός 

C. με υψηλότερα επίπεδα ποδηλασίας – το μοναδικό επίρρημα 

D. η μετακίνηση είναι φθηνότερη – το μοναδικό επίθετο σε θηλυκό γένος 

 

40. 

Α. τα προγράμματα ποδηλάτων – το μοναδικό ουσιαστικό σε ουδέτερο γένος 

Β. η μελλοντική γενιά ποδηλατών – το μοναδικό ουσιαστικό σε αρσενικό γένος 

C. να χρησιμοποιούν ένα ποδήλατο – ο μοναδικός ενικός 

D. εκπαίδευση ποδηλασίας – η μοναδική γενική 

 

  

https://www.archdaily.com/920413/the-20-most-bike-friendly-cities-in-the-world-

according-to-copenhagenize-2019  

https://www.archdaily.com/920413/the-20-most-bike-friendly-cities-in-the-world-according-to-copenhagenize-2019
https://www.archdaily.com/920413/the-20-most-bike-friendly-cities-in-the-world-according-to-copenhagenize-2019
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Αποστολή 7η  

Πριν σας πούμε αντίο, θέλουμε κάτι ακόμη: 

Μετά την ολοκλήρωση του νέου ποδηλατόδρομου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποφασίζετε να 
χρησιμοποιείτε κι εσείς για τις περισσότερες μετακινήσεις σας το ποδήλατο. Επιθυμείτε μάλιστα να σας 
συντροφεύει στις βόλτες σας η καλύτερή σας φίλη/ ο καλύτερός σας φίλος. Στέλνετε, λοιπόν, στη φίλη ή στον 
φίλο σας ένα μέιλ (e-mail) 100 τουλάχιστον λέξεων στο οποίο: 
 
α. παρουσιάζετε δύο λόγους για τους οποίους τής / τού συστήνετε να προτιμά το ποδήλατο για τις  
μετακινήσεις της/του και  
 
β. δίνετε στον φίλο / στη φίλη σας δύο συμβουλές, προκειμένου να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια. 
 
Γράψτε την απάντηση σας στο γαλάζιο (μπλε) φύλλο απαντήεων. 
 
[Προσοχή: Παραλείψτε το όνομά σας στο τέλος του μέιλ!]                       [20] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/920413/the-20-most-bike-friendly-cities-in-the-world-according-to-copenhagenize-2019
https://www.archdaily.com/920413/the-20-most-bike-friendly-cities-in-the-world-according-to-copenhagenize-2019
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ΜΕΡΟΣ 3ο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/MATHS 
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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.  Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι πρώτος παράγοντας του 90; 

 

       Α.  9                                  Β.  10                                   C.  7                                        D.  5 

2.  Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς  δεν διαιρεί τον αριθμό  48.618 ; 

      Α. 2                                    Β. 3                                      C. 4                                          D. 9 

3.  Ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε από το  
1

3
 για να βρούμε 

1

5
; 

       Α.     
3

8
                              Β.   

2

15
                               C.   

1

15
                                   D.  

1

4
 

4.  Η τιμή της παράστασης  27 3 2 5 1 2      είναι: 

        Α. 34                                 Β. 13                                   C. 17                                      D.  37  

5.  Η λύση της εξίσωσης  
5

: 40
8

x    είναι ο αριθμός:  

        Α. 
8

35
                                Β.  64                                 C. 

35

8
                                    D. 25   

6.  Το αποτέλεσμα της διαίρεσης  του μικτού αριθμού 
2

2
5

 με τον αριθμό 
2

5
 είναι: 

        Α.   
8

25
                               Β.  2                                     C.  6                                      D.  

6

25
 

7.  Έναν αριθμό τον διαιρέσαμε με 27 και βρήκαμε πηλίκο 39 και υπόλοιπο 17. Ποιο υπόλοιπο θα  

βρούμε αν διαιρέσουμε τον αριθμό αυτόν με 29; 

         Α.  7                                   Β.   5                                    C.  26                                      D.  4 
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8.  Το Ε.Κ.Π. (8,12,15) είναι ο αριθμός: 

         Α.  15                                 Β.  30                                   C.   60                                    D. 120  

 

9.  Ο κύβος του 4 ελαττωμένος κατά το τετράγωνο του 3 είναι ίσος με τον αριθμό: 

       Α.  6                            Β. 39                              C.  55                            D.  3 

10.  Ένας ποδηλάτης έκανε 10 χιλιόμετρα σε 12 λεπτά της ώρας. Αν έτρεχε με την ίδια ταχύτητα, πόσα  

χιλιόμετρα θα έκανε σε μία ώρα; 

        Α.  46                             Β.  60                            C.  50                            D.  54  

     11. Το μισό τού ενός τρίτου, τού ενός τετάρτου μιας μέρας είναι: 

             Α.  1 ώρα                       Β.  2 ώρες                     C.  3 ώρες                    D.  4 ώρες 

 

                                                                                                                                                                Μονάδες: __  / 55  

 

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

λανθασμένη.  Να το σημειώσετε στο φύλλο απαντήσεων.   

                                                            

12.  Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα πηλίκα των αντίστοιχων τιμών είναι ίσα.                           Σ   -   Λ                                                                                                            

13.  Αν τα 60 € αυξηθούν κατά 20%  θα γίνουν 72  € .                                                                          Σ   -   Λ                                                                                                                                                                                                              

14.  Ισχύει ότι  3 2 510 10 10                                                                                                                      Σ   -   Λ 

15. Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές 7εκ. και 3 εκ. είναι 21τ.εκ.    Σ   -   Λ 

16.  Η διαφορά δύο διαδοχικών περιττών είναι πρώτος αριθμός.                                                                    Σ   -   Λ                                                                                          

17.  Τα  
2

5
  των 2  ωρών είναι  48  λεπτά.                                                                                                             Σ   -  Λ 

18.  Ισχύει ότι  0,45 . . 45 . .τ μ τ εκ                                                                                                             Σ   -  Λ 

                                                                                                                                                            Μονάδες:  __  / 35  
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Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Τώρα πηγαίνετε στο πράσινο φύλλο απαντήσεων και προσπαθήστε να λύσετε το 

πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

 
 
 

 


