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         CANDIDAT A 

 

Εργασία 
 
Πρώτο Μέρος 
 

Έχεις δύο λεπτά για να διαβάσεις τις οδηγίες και να προετοιμαστείς. 
 
 

 

 
 

 
 
α) Να περιγράψεις την φωτογραφία και να μιλήσεις για μια εμπειρία σου σχετική με 

την φωτογραφία ή/και το θέμα της εξέτασης. Μετά, απάντησε στις ερωτήσεις που θα 

σου κάνει ο συμμαθητής σου σχετικά με τα όσα θα πεις ή/ και το γενικό θέμα της 

εξέτασης.  

 

β)  Αφού ακούσεις τον συμμαθητή σου κάνε του δύο ερωτήσεις σχετικά με την 

εμπειρία του ή/ και το γενικό θέμα της εξέτασης (για να καταλάβεις καλύτερα, για 

να μάθεις περισσότερα κλπ.).  

 

γ) Απάντησε στις ερωτήσεις που θα κάνει ο εξεταστής σχετικά με το γενικό θέμα της 

εξέτασης. 
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 Δεύτερο Μέρος 
 

Έχεις ένα λεπτό για να προετοιμαστείς.  
 
 

Μιλήστε και ανταλλάξτε ιδέες με βάση τις παρακάτω φράσεις: 

 

 

Η εργασία από το σπίτι είναι πιο βολική και πρακτική. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας βοήθησε πολύ στον χώρο της εργασίας. 

Αν η ατμόσφαιρα στο γραφείο δεν είναι φιλική, οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν 

καλά.  
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CANDIDAT B 

Εργασία 
Πρώτο Μέρος 
 

Έχεις δύο λεπτά για να διαβάσεις τις οδηγίες και να προετοιμαστείς. 
 

 

 
 

 
α) Άκου τον συμμαθητή σου κάνε του δύο ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία του ή/ 

και το γενικό θέμα της εξέτασης (για να καταλάβεις καλύτερα, για να μάθεις 
περισσότερα κλπ.).  

 
β) Να περιγράψεις την φωτογραφία και να μιλήσεις  για μια εμπειρία σου σχετική με 

την φωτογραφία ή/και το θέμα της εξέτασης. Μετά, απάντησε στις ερωτήσεις που θα 
σου κάνει ο συμμαθητής σου σχετικά με τα όσα θα πεις ή/ και το γενικό θέμα της 
εξέτασης.  

 
γ) Απάντησε στις ερωτήσεις που θα κάνει ο εξεταστής σχετικά με το γενικό θέμα της 

εξέτασης. 
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Δεύτερο Μέρος 
 

Έχεις ένα λεπτό για να προετοιμαστείς.  
 
 

Μιλήστε και ανταλλάξτε ιδέες με βάση τις παρακάτω φράσεις: 

 

 

Η εργασία από το σπίτι είναι πιο βολική και πρακτική. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας βοήθησε πολύ στον χώρο της εργασίας. 

Αν η ατμόσφαιρα στο γραφείο δεν είναι φιλική, οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν 

καλά.  

 

 


