MOSTRA GREC INTERMEDI – ÚS DE LA LLENGUA

Διαβάςτε το κείμενο και φςτερα να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τθ ςωςτι επιλογι. ασ
παρακαλϊ να ςθμειϊςετε τθν δικι ςασ επιλογι ςτο ειδικό χαρτί που ςασ δίνουμε.

ΣΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΑΠΕ ______Παράδειγμα______ ΚΑΝΑΠΕ

Είναι ζνασ καινοφριοσ τρόποσ διακοπϊν για ταξιδιϊτεσ που ψάχνουν για αυκεντικζσ εμπειρίεσ
ςε ξζνο τόπο, πζρα από ______1______ προςφζρει ζνασ τουριςτικόσ οδθγόσ. Νζοι από τθν
Αμερικι επιςκζπτονται τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, ______2α______ τισ νφχτεσ ςε καναπζδεσ
άγνωςτων και ______2α______ μοναδικζσ ςτιγμζσ. Για παράδειγμα ο αμερικανόσ τιβ
ζρμαν. Ο τιβ γφριςε ςχεδόν όλθ τθν Ευρϊπθ _______2β______ τισ νφχτεσ δωρεάν ςε
καναπζδεσ αγνϊςτων που ______3_____ μζςα οπό τθν ιςτοςελίδα couchsurfing.com. Η
Ελλάδα ιταν ο τελευταίοσ του ςτακμόσ. _______4______ για δφο 24ωρα ςτθν Ακινα και
ζπρεπε να βρει κάποιον να τον _______5_______ .
Σουσ περαςμζνουσ μινεσ ______6______ διακζςιμουσ καναπζδεσ ςτθν Πολωνία, ςτθ
Ρουμανία και ςτθ Βουλγαρία. τθν Ακινα όμωσ το πράγμα δεν ιταν ______7______ εφκολο.
«Μπικα ςτο Internet-cafe και ζςτειλα διάφορα μθνφματα. Καμιά απάντθςθ. Για δυο ϊρεσ
προςπακοφςα και ______8_______ προςπακοφςα, μα τίποτα. Άρχιςα να ______9_______.
______10_______ οι Ζλλθνεσ να τουσ κάψω τον καναπζ τουσ, άραγε; Σελικά βρικε μία
κοπζλα, τθν Αναςταςία».
Ο τιβ είναι μζλοσ του couchsurfing.com. Κάκε μζλοσ ζχει το δικό του προφίλ ςτθν ιςτοςελίδα.
_______11______ κζλει να περάςει δφο εβδομάδεσ ςτθν Ευρϊπθ ι ςε ______11_______
άλλο μζροσ του κόςμου, μπαίνει ςτο site και ψάχνει για διακζςιμουσ καναπζδεσ on-line. «Σο
καλό που ζχει αυτό το ςφςτθμα, λζει ο τιβ, είναι ότι δεν γνωρίηεισ μία χϊρα μζςα από τουσ
ανκρϊπουσ τουσ. Ζτςι όταν επιςκζφτθκα τθν Ακινα δεν ιμουν ζνασ απλόσ τουρίςτασ που
______12______ ςτο ξενοδοχείο και ______12______ τθν Ακρόπολθ. Ζηθςα τθν Ακινα των
Ακθναίων». «Και όχι μόνο αυτό, προςκζτει θ Αναςταςία. τα ςπίτια που ζμεινα εγϊ ωσ
φιλοξενοφμενθ, μου ζδωςαν από τθν πρϊτθ ςτιγμι τα κλειδιά. Μου ______13_____ δθλαδι
τα ςπίτια τουσ, ενϊ με ______13______ ελάχιςτα».
Ζτςι λοιπόν, απ’ ______14_____ είςτε, ______14______ ηείτε, κα υπάρχει πάντα ζνασ
φιλόξενοσ καναπζσ ςε κάποια άλλθ μεριά τθσ γθσ για να ςασ δεχτεί. «Πράγματι αν δεν
_______15______ αυτό το ςφςτθμα, δεν _______15_______ τόςο πολφ γιατί θ διαμονι ςε
ξενοδοχεία δεν μου αρζςει. Εκεί γνωρίηεισ μόνο τουρίςτεσ και δεν ζχεισ τθν ευκαιρία να δεισ
ποια είναι θ αλθκινι εικόνα τθσ χϊρασ που επιςκζπτεςαι, ςυμπλθρϊνει ο τιβ».

Ταχυδρόμος, 7 Ιουνίου 2008

1.
α. όςα
2α.

β. όςο
α. περνάει - ηει
γ. περνϊντασ - ηϊντασ

γ. αυτά

δ. όλα

β. να περνάνε - να ηοφνε
δ. να περάςουν - να ηιςουν

2β.
α. περνάει

β. να περνάει

γ. να περάςει

δ. περνϊντασ

3.
α. βρικε

β. ζβριςκε

γ. βρίςκει

δ. ζχει βρει

4.
α. ζμενε

β. ζμεινε

γ. κα ζμενε

δ. κα μζνει

5.
α. φιλοξενιςει

β. φιλοξενεί

γ. κα φιλοξενιςει

δ. φιλοξζνθςε

6.
α. ανακάλυψε

β. ζχει ανακαλφψει

γ. ανακάλυπτε δ. είχε ανακαλφψει

7.
α. όςο

β. από

γ. το ίδιο

δ. παρά

8.
α. όςο

β. όλο

γ. τόςο

δ. κάπωσ

9.
α. πανικοβάλλομαι

β. πανικοβλθκεί

γ. πανικοβλικθκα

δ. πανικοβαλλόμουν

10.
α. φοβοφνται

β. κα φοβοφνται

γ. να φοβθκοφν

δ. κα φοβθκοφν

11.
α. ζνασ - κάποιο

β. οποίοσ -όποιο

γ. ζνασ -κανζνα

δ.όποιοσ-οποιοδιποτε

12.

α. κοιμόταν - ζβλεπε
γ. κοιμικθκε - είδε

β. κα κοιμόταν - κα ζβλεπε
δ. κα κοιμάται - κα βλζπει

13.

α. εμπιςτεφονται - γνωρίηουν
γ. εμπιςτευόντουςαν . - γνωρίηουν

β. εμπιςτεφτθκαν - γνϊριηαν
δ. εμπιςτεφτθκαν - γνϊριςαν

14.

α. ό,τι κι να -ό,τι κι να
γ. όπου -όπου

β. όςο ... τόςο
δ. όπου κι αν -όπου κι αν

15.

α. είχα γνωρίςει ... κα είχα ταξιδζψει β. γνϊριηα ... κα ταξίδευα
γ. γνωρίςω ... κα ταξιδζψω
δ. είχα γνωρίςει ... ταξίδευα

ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
1. ________________. γριγορα γιατί ςε λίγο ζρχεται ο πατζρασ ςου.
α. ντυκείσ
β. ντυμζνοσ
γ. ντφςου
δ. ντυκείτε
2. ε αυτιν τθν εφθμερίδα μπορείσ να διαβάςεισ όλα τα ________________ .
α. γεγονόντων
β. γεγονότα
γ. γζγονα
δ. γεγονόντα
3. Μασ αρζςει _______________ ξαπλωμζνοι ςτθν αμμουδιά.
α. να διαβάςουμε
β. διάβαςμα
γ. διαβάηοντασ
δ. να διαβάηουμε
4. Ξφπνθςα ξαφνικά και είδα τον κλζφτθ ________________ από το παράκυρο.
α. να βγαίνει
β. βγαίνοντασ
γ. να βγικε
δ. να βγει
5. Δεν ζχω ξαναμείνει ςε τόςο _______________ ξενοδοχείο
α. πολυτελοφσ
β. πολυτελϊσ
γ. πολυτελζσ

δ. πολυτελισ

6. Αν ________________ ςιγά ςιγά δεν κα το καταλάβει κανείσ
α. μπαίνεισ
β. μπεσ
γ. μπαίνουμε

δ. μπεισ

7. Αν _____________ νωρίτερα κα προλαβαίναμε το τρζνο.
α. ετοιμαηόςουν β. ετοιμάηονται
γ. ετοιμάηεςαι

δ. ετοιμαςτείσ

8. Ο μεγαλφτεροσ εχκρόσ _______________ είναι οι πυρκαγιζσ.
α.το δάςοσ
β. του δάςου
γ. του δάςουσ

δ. τα δάςθ

9. Ποτζ δεν είπε ζνα ψζμα. Είναι ο _______________ άνκρωποσ τθσ γθσ.
α. ειλικρινιτεροσ
β. ειλικρινότατοσ
γ. ειλικρινζςτατοσ
δ. ειλικρινζςτεροσ
10. τθ μθτζρα μου δεν άρεςαν κακόλου __________________ .
α. τουσ νζουσ φίλουσ μου β. οι νζοι φίλοι μου
γ. ο νζοσ φίλοσ μου
δ. τα νζα φφλλα μου
11. Σο χωριό ζχει ______________ κατοίκουσ
α. πεντακόςιουσ τρεισ
β. πεντακόςια τρεισ
γ. πεντακόςιοι τρεισ
δ. πεντακόςια τρια
12. Σο δάςοσ ______________ ςτθ μεγάλθ πυρκαγιά του 2000.
α. καίει
β. ζκαψε
γ κάθκε

δ. καεί

13. _______________ κι αν πασ κα ςε βρω
α. όταν
β. όποιοσ

δ. όπωσ

γ. όπου

14. φοβάμαι ____________ πζςει και χτυπιςει
α. μθν
β. που
γ. ότι

δ. ό,τι

15. Θα φάμε ____________ κα ζχουμε πλυκεί
α. κακϊσ
β. αφοφ
γ. ενϊ

δ. ϊςπου

