
8-9 класс 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

Δεν παίρνουμε μια πίτσα; 

Παναγιώτης: Βρε Άννα, πεινάω σα λύκος. 

Άννα: Κι εγώ. Έχουμε τίποτα στο σπίτι; 

Παναγιώτης: Τίποτα. Δεν παίρνουμε καμιά πίτσα; 

Άννα: Γιατί όχι; Αν και, εδώ που τα λέμε, εγώ προτιμώ μια μακαρονάδα. 

Παναγιώτης: Μμμ. .. Τι λες, λοιπόν, για μια νόστιμη καρμπονάρα και μια πίτσα 

σπέσιαλ; 

Άννα: Και δύο παγωμένες μπίρες. 

Παναγιώτης: Έγινε. Έχουμε το τηλέφωνο καμιάς πιτσαρίας; 

 Άννα: Ναι, έχουμε πολλά. Για πάρε το ... 210 2512736. 

Φωνή: ... Πίτσα "Primo Gusto"'. Λέγετε, παρακαλώ. 

Παναγιώτης: Καλησπέρα. Θα ήθελα μία καρμπονάρα, μία πίτσα σπέσιαλ, μία 

σαλάτα μαρούλι, και δύο παγωμένες μπίρες. 

Φωνή: Μάλιστα, κύριε. Τη διεύθυνσή σας, παρακαλώ. 

 Παναγιώτης: Δεκελείας 95. 

Φωνή: Όνομα και τηλέφωνο; 

Παναγιώτης: Αντωνιάδης, 210 2592623 

Φωνή: Αντωνιάδης, 210 2592623. Σε ποιον όροφο είστε; 

Παναγιώτης: Στον δεύτερο. 

Φωνή: Εντάξει. Σε είκοσι λεπτά, κύριε.  

Παναγιώτης: Ευχαριστώ. 

Ασκήσεις  

1. Ποιο είναι το σωστό; 

1) Η Άννα θέλει _______ . 

α) πίτσα            β) μακαρονάδα              γ) σουβλάκια 

2) Η Άννα και ο Παναγιώτης θέλουν _______________. 

α) κρασί                     β) μπίρα               γ) ούζο 



3) Ο Παναγιώτης λέγεται  _______________ 

α) Αντωνόπουλος                         β) Γεωργιάδης                γ) Αντωνιάδης 

4) Ο Παναγιώτης και η Άννα μένουν στον _______________ 

α) πρώτο όροφο            β) δεύτερο όροφο           γ) τρίτο όροφο  

5) Το τηλέφωνό τους είναι _______________ 

α) 210 2592623                       β) 210 2962523            γ) 210 5923226 

6) Το φαγητό θα είναι στο σπίτι τους σε_______________ 

α) είκοσι λεπτά                        β) δέκα λεπτά            γ) δεκαπέντε λεπτά 

 

2. Ταιριάζουμε τους αριθμούς με τα γράμματα 

 

3. Σωστό ή λάθος;  

1) Ο Παναγιώτης και η Άννα δεν πεινάνε καθόλου. 

2) Στο σπίτι τους δεν υπάρχει καθόλου φαγητό.  

3) Δεν έχουν στο σπίτι τους το τηλέφωνο καμιάς πιτσαρίας. 

4) Ο Παναγιώτης και η Άννα παραγγέλνουν λαζάνια και κρασί. 

5) Η πιτσαρία λέγεται "Primo Gusto". 

6) Θέλουν οι μπίρες να είναι πολύ κρύες. 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου 

Πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς. 

Ο Αλέκος κι η Έλλη θα περάσουν το Πάσχα στην Καλαμπάκα, μια μικρή 

πόλη στη Θεσσαλία, με τη φίλη τους την Ηρώ, που έχει σπίτι εκεί. Έτσι, θα δουν 

και τα Μετέωρα, η Έλλη για πρώτη φορά και ο Αλέκος για δεύτερη.  

1. πεινάω σαν λύκος 

 

α. μ' αρέσει πιο πολύ 

2. προτιμώ 

 

β. πάρα πολύ κρύος 

3. παγωμένος  

 

γ. πεινάω πάρα πολύ 



Τα Μετέωρα είναι κάτι ψηλοί βράχοι πολύ κοντά στην Καλαμπάκα. Πάνω σ' 

αυτούς τους βράχους υπάρχουν μοναστήρια απ' τα παλιά χρόνια.  

Θα φύγουν απ' την Αθήνα τη Μεγάλη Πέμπτη. Πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς, 

γιατί θέλουν να φτάσουν πριν απ' το μεσημέρι. Θα γυρίσουν την Τρίτη μετά το 

Πάσχα.  

Τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα θα βάψουν αβγά και θα ψήσουν τσουρέκια. 

Το βράδυ μπορεί να κάνουνε μια βόλτα στην πόλη. Τη Μεγάλη Παρασκευή το 

βράδυ θα πάνε στην εκκλησία για τον Επιτάφιο. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί λένε 

να πάνε στα Μετέωρα, να δούνε τα μοναστήρια και να γυρίσουνε νωρίς το 

απόγευμα. Στις εντεκάμισι το βράδυ θα πάνε με την Ηρώ και άλλους φίλους στην 

εκκλησία να γιορτάσουν την Ανάσταση. Μετά θα πάνε στο σπίτι να φάνε μαγειρίτσα 

και να τσουγκρίσουν αβγά. Την Κυριακή πρέπει να ξυπνήσουν πολύ νωρίς για να 

ψήσουν το αρνί στη σούβλα και το μεσημέρι θα φάνε, θα πιούνε και θα χορέψουν 

όλοι μαζί. Την Τρίτη σκέφτονται να ξεκινήσουν στις πέντε ή πεντέμισι το πρωί, 

γιατί ο Αλέκος πρέπει να είναι στη δουλειά του στις δέκα. 

Ασκήσεις  

1.Απαντήστε στις ερωτήσεις (5 баллов) 

1) Πού είναι η Καλαμπάκα;  

2) Ποιος έχει σπίτι στην Καλαμπάκα;  

3) Τι είναι τα Μετέωρα;  

4) Πότε ο Αλέκος κι η Έλλη θα φύγουν από την Αθήνα;  

5) Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πού λένε να πάνε;  

2. Βάλτε τη σωστή λέξη στην σωστή μορφή (7 баллов) 

 

 

 

1) Ο Αλέκος και η Ελένη ______________________το Πάσχα στην 

Καλαμπάκα. 

2) Πάνω στους βράχους υπάρχουν___________________. 

3) Την Μεγάλη Πέμπτη________________αβγά και 

__________________τσουρέκια. 

Ανάσταση – βάφω – ξεκινάω – μοναστήρι – περνάω – σούβλα – 

ψήνω –  βόλτα 



4) Το βράδυ θα κάνουν μια__________________. 

5) Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ θα πάνε στην εκκλησία για 

την_________________. 

6) Την Κυριακή θα ψήσουν αρνί στη ____________________. 

7) ________________για την Αθήνα την Τρίτη το πρωί. 

  

3. Ταιριάξτε τα παρακάτω μεταξύ τους (4 балла) 

1) η Ανάσταση                                                    α) παραδοσιακό γλυκό ψωμί 

2) το τσουρέκι β) η μεταλλική ράβδος για το  

                                                                                 ψήσιμο αρνιού 

3) η μαγειρίτσα γ) η μεγάλη γιορτή των χριστιανών 

4) η σούβλα δ) η παραδοσιακή σούπα την οποία  

                                                                                 τρώνε το βράδυ του Μεγάλου   

                                                                                 Σαββάτου 

 

4. Βρείτε στο κείμενο τα συνώνυμα των λέξεων: 

1. το βουνό  ____________ 

2. ο περίπατος _____________ 

3. χτυπώ _______________ 

4. η Ανάσταση ______________ 

 

Χρήση γλώσσας 

1. Διαλέξτε το σωστό: 

1) Έκανε πολύ κρύο, εκείνος ____________ βγήκε στον δρόμο χωρίς το παλτό του. 

α. αλλά                   β. πως   γ. όμως      

2) Αν______βγεις το βράδυ, πάρε με τηλέφωνο.   

α. θα                    β. -                  γ. να    

3) Δεν υπάρχουν μυστικά  ___________________ φίλων. 

 α. ανάμεσα                   β. κοντά            γ. μεταξύ    

4) Η Πατρίσια __________ τον Κώστα κάθε πρωί στη στάση.   

α. συναντάει          β. συνάντησε  γ. συναντιέται   



5) __________ στην Ελλάδα πρώτη φορά το 2014, για διακοπές.   

α. ερχόμουν          β. έρθω                     γ. ήρθα    

6) ________________ πέντε καφέδες από το πρωί και ακόμα νυστάζω!   

α. θα πιω           β. έχω πιει             γ. να πιω 

7) Εσείς _________συχνά μαζί τους.   

α. μιλάτε                    β. μιλήσετε            γ. να μιλήσετε  

8) Σε ποιους δεν____________τα ταξίδια και οι διακοπές;  

α. σας αρέσουν         β. αρέσει   γ. αρέσουν 

9) Χτες τα παιδιά______________όλη την ημέρα στον κήπο.  

α. είχαν παίξει        β. έπαιζαν   γ. παίζουν  

10. Πού _____________ τις διακοπές σου πέρυσι;  

α. θα περάσεις        β. περνάς            γ. πέρασες 

 

2. Διαβάστε προσεκτικά το κάτω κείμενο. Στον πίνακα που ακολουθεί 

υπάρχουν οι λέξεις που ταιριάζουν στα κενά σημεία του κειμένου. Οι αριθμοί 

που πρέπει να συμπληρώσετε είναι 10.  

Τα Σαββατοκύριακα εδώ στη Γερμανία περνάνε διαφορετικά. Εδώ βέβαια 

όλη η ζωή είναι [[1]]. Όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Πολλές φορές όμως μου λείπει 

το σινεμά όπου πήγαινα με τους φίλους μου, μου λείπουν οι ταβέρνες και [[2]] που 

τρώγαμε τις Κυριακές τα μεσημέρια, ή ακόμα [[3]] σε θείους και θείες και τα 

παιχνίδια με τα ξαδέρφια μου. Εδώ όμως βρήκα να κάνω κάτι άλλο. Κάτι που δε 

μπορούσα να το κάνω στην Αθήνα. Κάθε Σάββατο παίρνω το ποδήλατό μου και 

αρχίζω [[4]] βόλτες παρέα με τον Ρούντι, τον σκύλο μου. Λέω στη μητέρα μου ότι 

θα πάω στον Πάνο να παίξουμε. Το ίδιο λέει κι αυτός για μένα στη δική του μητέρα. 

Ο Πάνος είναι ο πιο καλός μου φίλος, [[5]] μου. Τρία χρόνια μαζί, διπλανοί στο 

θρανίο, φέτος χωρίσαμε... Με τον Πάνο, λοιπόν, βρισκόμαστε κάθε 

Σαββατοκύριακο, πολλές φορές και μεσοβδόμαδα.  

Άλλοτε [[6]] άλλοτε τρώμε ο ένας στο σπίτι του άλλου και διαβάζουμε. Αυτό 

που μας αρέσει όμως πιο πολύ είναι να παίρνουμε τα ποδήλατά μας και να 

πηγαίνουμε μακριά από την πόλη. Εκεί βγαίνουμε από την κεντρική οδό και 

ακολουθούμε ένα μικρό δρομάκι που μας οδηγεί σε [[7]]και γίνεται όλο και πιο 



ανώμαλο. Σε αυτές τις βόλτες, μας ακολουθούν ο Ρούντι και ο Μακ, οι σκύλοι μας. 

Πότε πάνε από πίσω μας, πότε [[8]] μπροστά και χάνονται, κυνηγώντας ο ένας τον 

άλλο. Τότε και εμείς βάζουμε τα δυνατά μας να τους [[9]]. Κάθε φορά ακολουθούμε 

διαφορετικό [[10]] γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε συνέχεια τα ίδια μέρη. 

 

ο κολλητός 

τρέχουν 

διαφορετική 

το δάσος 

φτάσουμε 

τα ζαχαροπλαστεία 

παίζουμε 

δρόμο 

οι επισκέψεις 

τις μακρινές 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου 

Γράψτε μια έκθεση 100-120 λέξεων για ένα από τα εξής θέματα: 

1) Η πρώτη μου δασκάλα. 

2) Πώς θα ήθελα να είναι το σπίτι μου. 

3) Μια βόλτα στο πάρκο/στην πλατεία της πόλης μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


