
Задания 10-11 класс 

 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

Και πόσο κοστίζει; 

Υπάλληλος: Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; 

Πελάτης: Καλημέρα. Ενδιαφέρομαι για μια τηλεόραση. 

Υπάλληλος: Βεβαίως. Κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο; 

Πελάτης: Όχι ακριβώς. Μπορώ να ρίξω μια ματιά; 

Υπάλληλος: Φυσικά. Ελάτε μαζί μου. Εδώ είναι όλες οι τηλεοράσεις που έχουμε. 

Ρίξτε εσείς μια ματιά να τελειώσω με την κυρία, και σ' ένα λεπτάκι θα είμαι μαζί 

σας. 

………. 

Υπάλληλος: Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας. 

Πελάτης: Μμ, νομίζω πως αυτή εδώ μ' αρέσει.  

Υπάλληλος: Α, είναι πολύ καλή τηλεόραση. Είναι το τελευταίο μοντέλο τής SONY. 

Υπάρχει σε 17, 26 και 32 ίντσες, είναι ψηφιακή κι έχει οθόνη LCD.  

Πελάτης: Μ' ενδιαφέρει να έχει μεγάλη οθόνη.  

Υπάλληλος: Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το δωμάτιο που θα τη βάλετε;  

Πελάτης: Πρέπει να είναι γύρω στα 45.  

Υπάλληλος: Α, τότε είναι καλύτερα να πάρετε το μοντέλο των 32 ιντσών.  

Πελάτης: Και πόσο κοστίζει; 

Υπάλληλος: Χίλια διακόσια ευρώ.  

Πελάτης: Μμ, δεν μπορείτε να μου κάνετε μια καλύτερη τιμή;  

Υπάλληλος: Κοιτάξτε, αν πληρώσετε τοις μετρητοίς, θα έχετε έκπτωση 15% , αλλά 

αν πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, δυστυχώς δεν μπορούμε να κόψουμε τίποτα.  

Πελάτης: Πολύ καλά, θα πληρώσω μετρητά, τότε. Γίνεται όμως να μου τη φερετε 

στο σπίτι;  

Υπάλληλος: Φυσικά. Πέστε μου, παρακαλώ, όνομα και διεύθυνση.  

Πελάτης: Κώστας Νικολάου, Αρχιμήδους 90, στο Παγκράτι. Το κουδούνι γράφει 

Νικολάου. Είμαστε στον τρίτο όροφο.  

Υπάλληλος: Νικολάου, Αρχιμήδους 90, Παγκράτι. Τρίτος όροφος. Ένα τηλέφωνο;  

Πελάτης: 210 69 29 178.  

Υπάλληλος: 210 69 29 178. Πολύ καλά, κύριε Νικολάου, η τηλεόραση θα είναι στο 

σπίτι σας μεταξύ πέντε και επτά αύριο το απόγευμα. Θα θέλατε τίποτ' άλλο; 

Πελάτης: Όχι, ευχαριστώ. Πού θα πληρώσω;  

Υπάλληλος: Ελάτε μαζί μου. 

 

 

 

 



Ασκήσεις  

1. Σωστό ή λάθος;  

1) Το μαγαζί έχει ηλεκτρικά είδη. 

2) Ο πελάτης ενδιαφέρεται για ένα DVD player. 

3) Ξέρει ακριβώς ποιο μοντέλο θέλει.  

4) Η υπάλληλος εξυπηρετεί μια πελάτισσα αυτή τη στιγμή. 

5) Ο πελάτης βρήκε κάτι που του αρέσει. 

2. Ταιριάξτε τα παρακάτω μεταξύ τους 

1. Μπορεί να γίνει έκπτωση, αν...                    α) ο πελάτης πληρώσει με κάρτα                     

2. Η τιμή δεν αλλάζει, αν...      β) θα πάει την τηλεόραση στο σπίτι  

                                                                              του πελάτη  

3. Η έκπτωση...    γ) ο πελάτης πληρώσει τοις  

                                                                              μετρητοίς 

4. Ο πελάτης...     δ) είναι 15 % 

5. Το μαγαζί...    ε) θα πληρώσει τοις μετρητοίς 

 

3. Ποιο είναι το σωστό; 

1) Ο πελάτης θέλει  μια τηλεόραση με____________οθόνη.  

α) μεγάλη                               β) μέτρια                    γ) μικρή                                

2) Το δωμάτιο όπου θα μπει η τηλεόραση είναι περίπου  ____τετραγωνικά μέτρα. 

α) 35                                       β) 45                           γ) 55 

3) Η υπάλληλος λέει πως το καλύτερο μοντέλο για το δωμάτιο αυτό είναι των 

_____ ιντσών. 

α) 32                                       β) 14                           γ) 24 

4) Η τηλεόραση κοστίζει _____ ευρώ. 

α) 900                                      β) 200                         γ) 1200 

5) Η υπάλληλος _______________. 

α) δεν έχει καιρό για τον πελάτη             β) βοηθάει αρκετά τον πελάτη  

γ) μιλάει συνέχεια στο τηλέφωνο 



Κατανόηση γραπτού λόγου 

Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων 

 Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ο κόσμος ήταν γεμάτος από θεούς, 

καλούς και κακούς. Σε όλους αυτούς τους θεούς οι Έλληνες έδωσαν μορφή 

ανθρώπου. Πίστευαν ότι είναι ψηλοί, δυνατοί, ωραίοι και αθάνατοι. Οι θεοί 

έτρωγαν ένα διαφορετικό φαγητό, την αμβροσία, και έπιναν ένα υπέροχο ποτό που 

το έλεγαν νέκταρ. Και όπως και οι άνθρωποι, αγαπούσαν, μισούσαν, ζήλευαν, 

μάλωναν, πολεμούσαν.  

 Πιο ψηλά απ`όλους ήταν μια ομάδα από δώδεκα θεούς που κατοικούσαν 

στο βουνό Όλυμπος. Πρώτος στη σειρά ήταν ο Δίας. Ο Δίας (που είναι γνωστός 

και ως Ζευς) ήταν ο θεός του ουρανού και της γης, αυτός που έστελνε τη βροχή 

και τους κεραυνούς. Γυναίκα του ήταν η Ήρα, η θεά του γάμου που τον ζήλευε 

πολύ. Κοντά τους ζούσαν οι τρεις κόρες του και οι τρεις γιοι του. Οι κόρες του 

ήταν: η Αθηνά, θεά της σοφίας, η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς, και η Άρτεμις, θεά 

του κυνηγιού. Οι γιοι του ήταν: ο Απόλλωνας, θεός του ήλιου και της μουσικής, ο 

πιο ωραίος από όλους τους θεούς, ο Άρης, θεός του πολέμου, και ο γρήγορος 

Ερμής, θεός του εμπορίου, των τεχνών και των γραμμάτων. 

 Υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί θεοί. Ήταν οι δύο αδελφοί του Δία: ο 

Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας, και ο Πλούτωνας, βασιλιάς του κάτω κόσμου, 

του Άδη. Επίσης η Δήμητρα, αδερφή του Δία και θεά της γεωργίας, και η Εστία 

που προστάτευε την οικογενειακή ζωή. Και τέλος ο Ήφαιστος, άσχημος και 

κουτσός, που έφτιαχνε τα σπίτια των θεών και τους κεραυνούς του Δία.  

 Υπήρχε όμως και μια ομάδα θεών που δεν ήταν τόσο σημαντικοί. Ο πιο 

αγαπητός από αυτούς ήταν ο Διόνυσος, ο θεός του κρασιού.  

Ασκήσεις  

1. Γράψτε σωστά τις προτάσεις: 

1) Οι δώδεκα σημαντικοί θεοί κατοικούσαν στο βουνό Παρνασσός. 

2) Το αγαπημένο φαγητό των θεών ήταν η μπουκαμβίλια. 

3) Ο Απόλλωνας ήταν θεός του ήλιου και της μουσικής. 

4) Η Εστία προστάτευε τους τουρίστες. 

5) Ο Ήφαιστος έφτιαχνε τα σπίτια των απλών ανθρώπων. 

2. Βάλτε την σωστή μορφή των λέξεων στις προτάσεις: 

1) Η γλώσσα των Ελλήνων σήμερα δεν είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που 

μιλούσαν οι [[1]] Έλληνες. 

2) Αρκετοί [[2]] ότι τα λεφτά είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. 



3) Γνωρίζω έναν τύπο που [[3]] πολύ την γυναίκα του. Τη νύχτα ξυπνάει κάθε 

δύο ώρες για να δει μήπως η γυναίκα του μιλάει με κανένα στο τηλέφωνο. 

4) Αυτή είναι μια [[4]] φωτογραφία μας. Εδώ αριστερά είναι ο μικρός μου 

αδερφός. 

5) Σ`αυτήν την περιοχή απαγορεύεται το [[5]]. 

6) Ο μουσακάς που έφτιαξε χτες η μητέρα σου ήταν [[6]]. 

7) Από το παράθυρο του γραφείου μας δεν βλέπουμε καθόλου τον [[7]]. 

3. Ταιριάξτε τα παρακάτω μεταξύ τους: 

1) αρχαίος  α) κάνω πόλεμο 

2) είναι γεμάτος β) το πρόσωπο και το σώμα 

3) η μορφή γ) πολύ παλιός 

4) είμαι αθάνατος δ) έχει πάρα πολλούς 

5) μισώ ε) αγοράζω και πουλάω πράγματα 

6) πολεμώ ζ) θέλω το κακό του άλλου 

7) εμπόριο η) δεν πεθαίνω ποτέ 

8) υπέροχος  θ) καταπληκτικός 

 

Χρήση γλώσσας 

1. Διαλέξτε το σωστό: 

1) Πού ______________ ξέχασα τα κλειδιά μου;    

α. θα                             β. -        γ. να      

2) Σε κανέναν δεν αρέσει το πρόγραμμά σας, γι`αυτό στις εκλογές όλοι 

ψήφισαν________________του κόμματός σας.   

α. λόγω                β. κατά   γ. υπέρ   

3) Πριν_______________ τα παιδιά πάντα έσβηναν όλα τα φώτα.  

α. έχουν φύγει               β. έφυγαν           γ. φύγουν    

4) Έχω __________ σε αρκετά μηνύματα ακόμα. Μην με περιμένεις. Θα αργήσω! 

α. να απαντήσω         β. θα απαντήσω γ. απαντάω  

5) Δεν________ όλες τις δυσκολίες, όταν δέχτηκα να κάνω αυτή τη δουλειά. 

α. θα σκεφτώ           β. έχω σκεφτεί  γ. είχα σκεφτεί   



6) ________________ μας πάλι πώς γνώρισες τη μαμά, μπαμπά!   

α. θα πεις             β. πες                       γ. λες 

7) _____________τρια λεωφορεία για να φτάσω μέχρι εδώ!   

α. έχω αλλάξει          β. άλλαζα             γ. να αλλάξω  

8) ___________στο τηλέφωνο, όταν μπήκα στο γραφείο του, και δεν ήθελα να 

τον_____________.  

α. μίλησε, διακόπτω            β. μιλούσε, διακόπτω       γ. μιλούσε, διακόψω  

9) Δεν_________ποτέ ξανά από αυτό το μαγαζί.  

α. ψωνίσω            β. θα ψωνίσω             γ. θα ψωνίζω              

10. Κάθε φορά που  _____________ στο σπίτι μας, μας έφερναν γλυκά ή λουλούδια. 

α. έρχονται           β. ερχόταν                γ. έρχονταν 

2. Βάλτε τη λέξη στη σωστή μορφή. 

ΕΡΜΗΣ 

Ο Ερμής, ο γιος του Δία και της νύμφης Μαίας, ήταν 

αγγελιοφόρος των θεών, [[1]] των εμπόρων, των 

οδοιπόρων, των βοσκών και των [[2]]. Τα σύμβολά του 

είναι το κηρύκειο, ένα στρογγυλό καπέλο για την βροχή 

και τα φτερωτά πέδιλα, που τον [[3]] παντού γρήγορα 

σαν τον άνεμο. Άρχισε την άξια καριέρα του [[4]] και 

του εμπόρου, μωρό στα σπάργανα, όταν έκλεψε ένα 

κοπάδι βόδια του Απόλλωνα που έβοσκαν στην Πιερία. 

Όταν [[5]] η κλοπή και για να καλύψει το γεγονός ότι 

είχε ήδη [[6]] δύο βόδια, είπε ότι τα είχε προσφέρει 

θυσία στους θεούς. Έτσι θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά 

η θυσία κρεάτων. Ο Ερμής έφτιαξε την πρώτη λύρα που 

την χάρισε στον Απόλλωνα για να συμφιλιωθούν. 

Εκείνος, [[7]] από τον ήχο του οργάνου συγχώρησε τον 

όψιμο θεό, και του χάρισε τα βόδια. Ο Ερμής έκοψε ένα 

καλάμι από εκεί που έβοσκε το κοπάδι κι έφτιαξε μια 

φλογέρα. Ο Απόλλωνας [[8]] με το καινούργιο όργανο 

και για να τ' αποκτήσει κι αυτό, έδωσε στον Ερμή μια 

χρυσή ράβδο. Έτσι άρχισε η τέχνη του [[9]] Θεωρείται 

ακόμα ο επινοητής του αλφάβητου, της αστρονομίας, 

της [[10]] και της καλλιέργειας της ελιάς. 

 

 

προστατεύω 

άθλημα 

 

μεταφορά 

 

κλέβω 

 

ανακαλύπτω 

σφάζω 

 

 

 

μαγεία 

 

ενθουσιασμός 

 

έμπορος 

 

γυμνάζομαι 

 

 

 



Παραγωγή γραπτού λόγου 

Γράψτε μια έκθεση 120-150 λέξεων για ένα από τα εξής θέματα: 

1) Ο ρόλος του σπορ στη ζωή μου. 

2) Ο άνθρωπος που με εμπνέει πολύ. 

3) Η κοινωνία του ονείρου μου. 

 


