ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

Να επιλέξετε και να σημειώσετε με Χ στο φύλλο απαντήσεων την ορθή γραφή των λέξεων που σας δίνονται στις ερωτήσεις 1-15,
καθώς και την ορθή απάντηση στις ερωτήσεις 16-50.
1.
α. τίρανος

β. τύραννος

γ. τύρρανος

δ. τίραννος

α. αμίλεικτος

β. αμείληκτος

γ. αμείλικτος

δ. αμείλληκτος

α. ειληκρίνεια

β. ειλικρίνια

γ. ειλικρίνεια

δ. ειλεικρίνεια

α. κηρύτω

β. κυρήττω

γ. κηρρύτω

δ. κηρύττω

α. αλλεπάλληλος

β. αλεπάλληλος

γ. αλλεπάληλος

δ. αλεπάληλος

α. εξοικείωση

β. εξεικοίωση

γ. εξικίωση

δ. εξοικίωση

α. ετοιμηγορία

β. ετυμιγορία

γ. ετυμηγορία

δ. ετυμηγορεία

α. επανηλειμμένα

β. επανειλημμένα

γ. επανειλλημένα

δ. επανειλημένα

α. δίλλημα

β. δίλλημμα

γ. δίλημα

δ. δίλημμα

α. διεισδυτικός

β. διεισδητικός

γ. δυεισδυτικός

δ. διεισδιτικός

α. συνηδητοποιώ

β. συνηδειτοποιώ

γ. συνειδητοποιώ

δ. συνιδητοποιώ

α. ωφειλέτης

β. οφειλέτης

γ. οφηλέτης

δ. ωφηλέτης

α. ριξικέλευθος

β. ριξηκέλευθος

γ. ρηξηκέλευθος

δ. ρηξικέλευθος

α. ειδύλιο

β. ειδήλλιο

γ. ειδύλλιο

δ. ειδίλλιο

α. κληδωνίζομαι

β. κλιδωνίζομαι

γ. κλυδονίζομαι

δ. κλυδωνίζομαι

β. οικειοποιούμαι

γ. εκδικούμαι

δ. επιτίθεμαι

β. συμφιλίωση

γ. διαμάχη

δ. συνεργασία

β. ταπεινός

γ. ανεπαρκής

δ. ακέραιος

β. αμηχανία

γ. ευμάρεια

δ. φόβος

β. συμβιβαστικός

γ. ακούραστος

δ. διαλλακτικός

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Η λέξη σφετερίζομαι σημαίνει:
α. ικανοποιούμαι
17. Η λέξη διένεξη σημαίνει:
α. αποστροφή
18. Η λέξη αλώβητος σημαίνει:
α. ασθενής
19. Η λέξη ένδεια σημαίνει:
α. φτώχεια
20. Η λέξη ανένδοτος σημαίνει:
α. ανυποχώρητος
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21. Η λέξη έπαρση σημαίνει:
α. υπαινιγμός

β. σεμνότητα

γ. υπεροψία

δ. φλυαρία

β. εκλέγω

γ. κρίνω

δ. συνομιλώ

β. ανεπίτρεπτος

γ. υποχρεωτικός

δ. πραγματικός

γ. δυσφορώ

δ. καταστρώνω

γ. αθώωση

δ. προσθήκη

γ. επιπόλαιος

δ. συνετός

γ. άπληστος

δ. αδιάφορος

γ. άμεμπτος

δ. άτρωτος

γ. επαινώ

δ. αναλύω

γ. υποτροπή

δ. ραθυμία

β. αντωνυμία

γ. μετοχή

δ. επίρρημα

β. επίρρημα

γ. επίθετο

δ. ουσιαστικό

β. σύνδεσμος

γ. επίθετο

δ. επιφώνημα

β. επίθετο

γ. σύνδεσμος

δ. επίρρημα

β. σύνδεσμος

γ. επιφώνημα

δ. πρόθεση

γ. οτιδήποτε

δ. ότι

β. εργασία

γ. έργο

δ. εργατικός

β. οριστική παρατατικού

γ. οριστική αορίστου

δ. προστατική ενεστώτα

22. Η λέξη διαλέγομαι σημαίνει:
α. επιλέγω
23. Η λέξη αθέμιτος σημαίνει:
α. νόμιμος

24. Η λέξη καταστρατηγώ σημαίνει:
α. εγκρίνω

β. καταπατώ

25. Συνώνυμη λέξη της ύφεσης είναι:
α. υποχώρηση

β. ένταση

26. Συνώνυμη λέξη του εύρωστος είναι:
α. ασθενικός

β. δυνατός

27. Συνώνυμη λέξη του αδιάφθορος είναι:
α. ακούραστος

β. έντιμος

28. Αντώνυμη λέξη του ευάλωτος είναι:
α. φειδωλός

β. ομιλητικός

29. Αντώνυμη λέξη του επικροτώ είναι:
α. αποδοκιμάζω

β. εγκρίνω

30. Η απροθυμία για εργασία λέγεται:
α. ανεργία

β. φιλοπονία

31. Η λέξη "ευχαριστημένος" είναι:
α. επίθετο
32. Η λέξη "εντοπισμός" είναι:
α. μετοχή
33. Η λέξη "απλώς" είναι:
α. επίρρημα
34. Η λέξη "κάποιος" είναι:
α. αντωνυμία
35. Η λέξη "ενώ" είναι:
α. επίρρημα

36. Από τις παρακάτω λέξεις σύνδεσμος είναι:
α. ό,τι

β. οποιοσδήποτε

37. Από τις παρακάτω λέξεις επίθετο είναι:
α. εργαζόμενος
38. Το ρήμα "υπέγραψε" είναι:
α. προστακτική αορίστου

39. Στην πρόταση "Αναγκάστηκα να υποβάλω παραίτηση" , ο τύπος να υποβάλω είναι:
α. υποτακτική ενεστώτα

β. υποτακτική αορίστου

γ. υποτακτική παρακειμένου

δ. προστακτική ενεστώτα

40. Στην πρόταση "Ήταν πολύ ειλικρινής απέναντί μου" , η λέξη πολύ είναι::
α. επίρρημα

β. ουσιαστικό

γ. αντωνυμία

δ. επίθετο

41. Στην πρόταση "Οι λαοί επιθυμούν την ειρήνη" , ο τύπος την ειρήνη συντακτικά είναι:
α. κατηγορούμενο

β. αντικείμενο

γ. παράθεση
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δ. επεξήγηση

42. Στην πρόταση "Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησε κανένας", η λέξη κανένας συντακτικά είναι:
α. κατηγορούμενο

β. παράθεση

γ. επεξήγηση

δ. υποκείμενο

43. Στην πρόταση "Ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, σπούδασε στην Ιταλία", η φράση ο Διονύσιος Σολωμός
συντακτικά είναι:
α. υποκείμενο

β. κατηγορούμενο

γ. επεξήγηση

δ. παράθεση

44. Στην πρόταση "Πλήρωσε ακριβά την ευπιστία του", η λέξη ακριβά συντακτικά είναι:
α. επιρρηματικός προσδιορισμός

γ. κατηγορηματικός προσδιορισμός

β. επιθετικός προσδιορισμός

δ. αντικείμενο

45. Στην πρόταση "Ο διευθυντής ήταν άνθρωπος της δράσης" , ο τύπος της δράσης συντακτικά είναι:
α. γενική της ιδιότητας

γ. γενική κατηγορηματική κτητική

β. γενική αντικειμενική

δ. γενική υποκειμενική

46. "Δεν ξέρω αν θα φύγω" : Η δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου είναι:
α. υποθετική

β. βουλητική

γ. χρονική

δ. πλάγια ερωτηματική

47. "Επιβάλλεται να υποστηρίζουμε τις απόψεις μας με επιχειρήματα": Η δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου αυτής λειτουργεί
συντακτικά ως:
α. αντικείμενο

γ. επεξήγηση

β. υποκείμενο

δ. επιρρηματικός προσδιορισμός

48. "Ο άνθρωπος συχνά καταστρέφει το περιβάλλον από απληστία": Το προθετικό σύνολο της πρότασης αυτής λειτουργεί ως
επιρρηματικός προσδιορισμός:
α. του σκοπού

β. της αιτίας

γ. του τρόπου

δ. του ποσού

γ. οι ειδικές

δ. οι υποθετικές

49. Από τα παρακάτω είδη προτάσεων ονοματικές είναι:
α. οι χρονικές

β. οι τελικές

50. "Ήρθαν γελώντας και έφυγαν κλαίγοντας". Οι μετοχές στις προτάσεις αυτές συντακτικά δηλώνουν:
α. χρόνο

β. εναντίωση

γ. αιτία

δ. τρόπο

ΑΓΓΛΙΚΑ
Read the text below and decide which answer α, β, γ or δ best fits each space:
The Titanic . . . .51. . . . in Belfast (Ireland). The Titanic represented the . . . . .52 . . . . word in ocean-going science and
luxury. The ship started . . . .53. . . .maiden voyage on April 10th, 1912. The Titanic . . . .54. . . . an iceberg and sank on the
night of April 14th, 1912. One of the Titanic’s distinguishing features . . . .55. . . . that it was unsinkable. It’s believed that of
the 2.224 people . . . .56. . . . board, about 1.500 did not survive. On the lifeboats there was . . . .57. . . . for half of the
passengers.
The great majority of the passengers . . . .58. . . . survived were travelling first class. Women and children were given
priority . . . .59. . . .men when the lifeboats were lowered into the sea. Nobody . . . .60. . . . that this was the greatest
marine disaster of all time.
51.
α. had been built

β. was built

γ. was being built

δ. has been built

α. last

β. latter

γ. late

δ. later

α. her

β. your

γ. it

δ. their

α. striked

β. struck

γ. strike

δ. stroke

α. was

β. were

γ. is

δ. will be

52.

53.

54.

55.
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56.
α. in

β. at

γ. on

δ. into

α. enough room only

β. enough only room

γ. only enough room

δ. room enough only

α. whose

β. who

γ. which

δ. whom

α. to

β. over

γ. on

δ. upon

α. must deny

β. deny

γ. can deny

δ. has to deny

57.

58.

59.

60.

Grammar: Choose the word or phrase that best completes the sentence
61.Yesterday I . . . . . . . . to the library for information.
α. go

β. went

γ. gone

δ. goes

γ. find

δ. found

γ. until

δ. till

γ. didn’t buy

δ. won’t buy

γ. see

δ. to seeing

γ. am used to

δ. would

γ. are doing

δ. have done

γ. to travel

δ. to be travelling

γ. what do you

δ. what you do

62. Books can . . . . . . . . in title order.
α. be found

β. be finding

63. I’ve had a headache . . . . . . . . . this morning.
α. for

β. since

64. I wish I . . . . . . . . . this car, it has given me nothing but trouble.
α. haven’t bought

β. hadn’t bought

65. He’s looking forward . . . . . . . . that film.
α. to see

β. seeing

66. I . . . . . . . . . getting up at 8.00. It’s not as difficult as I thought.
α. used to

β. used

67. It’s high time you . . . . . . . . your homework.
α. did

β. do

68. She will never forget . . . . . . . . across Latin America.
α. travelling

β. to have travelled

69. . . . . . . . . . . want to do this weekend?
α. what you

β. which do you

70. I really must speak to the President before the conference . . . . . . . . .
α. will end

β. will have ended

γ. ended

δ. ends

71. This medical discovery is . . . . . . . . to improve the lives of thousands of people.
α. probably

β. capable

γ. likely

δ. possible

72. With her brown hair and green eyes Jenny takes . . . . . . . . her father.
α. on

β. to

γ. after

δ. off

γ. had

δ. should

73. You . . . . . . . . . better be careful or you’ll be punished.
α. would

β. must

74. Excuse me, would you mind . . . . . . . . here? Parking is not allowed here.
α. not to park

β. parking not

γ. not parking

δ. don’t park

γ. would have had

δ. could

75. If I were you, I . . . . . . . . cut down on bread.
α. would

β. had
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Vocabulary: Choose the word or phrase that best completes the sentence
76. Drink this medicine. It’ll . . . . . . . .. . you good.
α. do

β. bring

γ. help

δ. make

77. He . . . . . . . . . . for coming so late; he was sorry he had kept us waiting.
α. apologised

β. chatted

γ. complained

δ. regretted

γ. fits

δ. matches

78. I don’t think this colour . . . . .. you.
α. does

β. suits

79. The doctor advised him to give up smoking, and . . . . . . . on a diet.
α. follow

β. go

γ. begin

δ. put

80. We paid . . . . . . . attention to everything that was said at the meeting.
α. firm

β. strong

γ. tight

δ. close

81. He wouldn’t . . . . . . . . me see the manager without an appointment.
α. allow

β. permit

γ. let

δ. agree

γ. glimpse

δ. stare

γ. Although

δ. But

γ. fortune

δ. fate

γ. earn

δ. invest

82. It’s very rude to . . . . . . . at people.
α. overlook

β. glance

83. . . . . . . . . they couldn’t afford it, they bought a new car.
α. However

β. Despite

84. It was only by . . . . . . . . that the child had not fallen into the sea.
α. chance

β. opportunity

85. You could . . . . . . . from the offer.
α. benefit

β. profit

86. He set up a new business two years ago, and today he has 120 . . . . . . . . working for him.
α. employers

β. employees

γ. colleagues

δ. directors

γ. think

δ. suppose

γ. governed

δ. run

γ. remembers

δ. reminds

87. I’ve applied for the job but I don’t really . . . . . . . to get it.
α. believe

β. expect

88. My brother has . . . . . . . . this business for over fifty years.
α. established

β. set

89. Helen . . . . . . . . me a lot of her sister.
α. recognises

β. remarks

90. There are no longer any fish in this river – it’s too . . . . . . .. by chemicals from the factory.
α. dirty

β. infected

γ. polluted

δ. spoiled

Read the passage below and choose one of the four answers α, β, γ or δ to complete the sentence:
Joanne beat impatiently on the steering wheel of her car. She had planned to leave work early this afternoon, at three o’clock.
But just at ten to three a client had arrived, and it was two hours before she had finished dealing with the man. When she came
out of her office, all the other staff in the Highlight Advertising Agency had already left. Now she was stuck in a traffic jam in
central Birmingham at 5.30 and at 6.30 she was expected to be chairing a meeting at the tennis club.
Ahead of her, the traffic was moving at last and she raced the last half-mile through the quiet suburban streets to her house. As
she opened the front door, she nearly tripped over Sheba, who was standing behind it.
“Hey, Sheba, hello,” she said bending down to stroke the large alsatian dog’s head, “I’ve got no time for you now but I’ll take you
out as soon as I get back from the tennis club”.
It was then that she noticed something worrying about the dog. Sheba seemed to be coughing or choking. She was obviously in
real discomfort and could hardly breathe. Her eyes gazed up at her helplessly “oh dear, this is all I need now” said Joanne to
herself bending down to take a closer look, “a sick dog, today of all days!” Joanne realized she would have to take her down to
the vet immediately. Luckily the vet’s surgery was only a few streets away, and Joanne quickly loaded the dog into her car for
the short drive. When she got there the surgery was still open. When Dr. Sterne saw the state of Sheba, he brought her quickly
into his office.
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“It looks like something is stuck in her throat,” said Dr. Sterne.
“Listen doctor. I’m really in a rush.” Can I leave her with you and go and get changed? I’ll be back in 10 minutes to pick her up.
Is that OK? “Sure” said the doctor.
Joanne made the quick trip round to her house in a couple of minutes. As she was entering the hallway, the phone began to ring.
She picked it up. “This is Dr. Sterne” said an anxious voice. “Is that you Joanne” “of course it’s me.” “I want you to get right out
of the house immediately. I am coming round right away and the police will be there any time now.” Joanne was confused and
scared. She quickly ran into the street. At that moment a police car with its light flashing stopped outside the house. Two
policemen got out and ran into the house without explaining anything. Then the doctor arrived.
“Where is Sheba? Is she OK?” shouted Joanne running over to his car. “She’s fine Joanne. I extracted the thing which was
choking her, and she is ok now.” “Well what is this all about? why are the police in my house?” Just then the two policemen
came out of the house carrying a white faced man who could hardly walk. There was blood all over him.
“My God,” said Joanne, “how did he get in there? and how did you know he was there?” “I think he must be a burglar,” said the
doctor. “I knew he was there because when I finally removed what was stuck in Sheba’s throat, it turned out to be three human
fingers. I don’t think he is a very happy burglar.”
91. Where did Joanne work?
α. at an advertising
agency

β. at a vet’s surgery

γ. at the tennis club

δ. the text does not say

92. Why was she angry at the beginning of the story?
α. She was lost.

β. She had lost a client at
work

γ. She was stuck in a traffic
jam

δ. Her dog was sick.

93. Why did she take the dog to Dr. Sterne’s surgery.
α. It was time for

β. The dog couldn’t breathe

Sheba’s checkup

properly.

γ. She wanted to get her out
of the house.

δ. She had an appointment
with the doctor.

94. Why did she leave the dog at the surgery and drive home again?
α. She wanted to make

β. The dog was too sick to

a phone call.

come home.

γ. The doctor wanted to keep
her.

δ. Joanne wanted to change
her clothes.

95. How long did it take Joanne to drive home from the surgery?
α. two minutes

β. ten minutes

γ. an hour

δ. the text does not say

96. What happened as she arrived home for the second time?
α. The police arrived

β. The phone rang

γ. The dog died

δ. The burglar was running
away.

97. Why did the doctor tell her to get out of the house?
α. There was a
dangerous dog in there

β. The police was there.

γ. He knew there was a
burglar inside

δ. He wanted to meet her
outside

98. Why did the burglar look very sick?
α. The police had caught
him and he would

β. He caught a disease from
the dog.

have to go to prison

γ. He hadn’t found anything
worth stealing.

δ. The dog had bitten off his
fingers.

99. The story says that the dog “gazed up at Joanne helplessly”. “Gazed” means
α. stared

β. cried

γ. barked

δ. jumped

γ. an animal doctor’s office

δ. an army officer

100. A “vet’s surgery” is probably
α. a serious operation

β. a minor operation
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Α ΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

101. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 ευρώ το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 ευρώ το κιλό και κέρδισε
500 ευρώ. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά:
α. 88

β. 56

γ. 60

δ. 65

102. Κατέθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4.800 ευρώ με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ευρώ;
α. 90 ημέρες

β. 1,5 έτη

γ. 5 μήνες

δ. 24 μήνες

103. Κάποιος ξόδεψε το 1/3 του μισθού του για αγορά ηλεκτρικής συσκευής, το 1/6 για ένδυση, τα 2/5 για ενοίκιο κατοικίας, και
του έμειναν 80 ευρώ. Ο μισθός του σε ευρώ είναι:
α. 720

β. 800

γ. 820

δ. 760

104. Ένα αυτοκίνητο διανύει μια απόσταση σε 6 ώρες. Αν η μέση ταχύτητά του μειωθεί κατά 4%, τότε θα διανύσει την απόσταση
σε:
α. 5 ώρες

β. 6 ώρες και 15 λεπτά

γ. 5 ώρες και 10 λεπτά

δ. 6 ώρες και 3 λεπτά

105. Αγόρασε κάποιος μια τηλεόραση με έκπτωση 10% επί της αναγραφομένης τιμής και πλήρωσε 360 ευρώ. Η αναγραφόμενη
τιμή σε ευρώ ήταν:
α. 396

β. 405

γ. 410

δ. 400

106. Ένας έμπορος ηλεκτρικών συσκευών αγόρασε 2 ηλεκτρικές συσκευές και πλήρωσε 800 ευρώ. Πούλησε τη μεν πρώτη με
κέρδος 8%, τη δε δεύτερη με κέρδος 10% και κέρδισε συνολικά 74 ευρώ. Η διαφορά στην τιμή αγοράς των 2 συσκευών
είναι:
α. 300 ευρώ

β. 150 ευρώ

γ. 100 ευρώ

δ. 200 ευρώ

107. Ο αριθμός των αγοριών σ' ένα σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των κοριτσιών. Αν παραταχθούν σε 3άδες περισσεύουν ένα
αγόρι και ένα κορίτσι. Οι μαθητές του σχολείου είναι:
α. 153

β. 156

γ. 158

δ. 159

108. Σε δύο διαφορετικές τράπεζες κάποιος καταθέτει (χωρίς ανατοκισμό) δύο ποσά που διαφέρουν κατά 500 ευρώ με επιτόκιο
5% και 4% αντίστοιχα. Μετά από ένα χρόνο εισπράττει το ίδιο ποσό (τόκο και κεφάλαιο) από τις δύο τράπεζες. Το συνολικό
ποσό που κατέθεσε στις δύο τράπεζες σε ευρώ είναι:
α. 52.000

β. 103.500

γ. 104.500

δ. 52.500

109. Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από μια πόλη Α με προορισμό την πόλη Β. Αν διανύει τα 150 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, φθάνει στον
προορισμό του στις 8 π.μ. Αν διανύει τα 270 χιλιόμετρα σε 3 ώρες, φθάνει στον προορισμό του στις 6 π.μ. Η απόσταση των
2 πόλεων είναι:
α. 40 χιλιόμετρα

β. 50 χιλιόμετρα

γ. 20 χιλιόμετρα

δ. 30 χιλιόμετρα

110. Ένας ελαιοπαραγωγός πληρώνει 2 εργάτες ως εξής: τον πρώτο εργάτη για 5 ώρες εργασίας 25 ευρώ και 2,5 κιλά λάδι, τον
δεύτερο εργάτη για 8 ώρες εργασίας 31 ευρώ και 7 κιλά λάδι. Αν η αμοιβή των 2 εργατών ανά ώρα είναι ίδια, τότε η τιμή
του λαδιού είναι:
α. 2,5 ευρώ

β. 3,5 ευρώ

γ. 3 ευρώ
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δ. 4 ευρώ

