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∆ΕΙΓΜΑ 1
— ΜΕΡΟΣ Α
Θα ακούσετε δύο φορές ένα μήνυμα που σας ενημερώνει σχετικά με το 
πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Καθώς ακούτε το μήνυμα, βά-
ζετε έναν σταυρό (+) δίπλα σε κάθε πρόταση: Όταν η πρόταση συμφωνεί 
με αυτά που ακούτε, βάζετε σταυρό στο κουτάκι κάτω από το Σ (Σωστό). 
Όταν η πρόταση δεν συμφωνεί με το κείμενο, βάζετε σταυρό στο κουτά-
κι κάτω από το Λ (Λάθος). Όταν στο κείμενο που ακούτε δεν αναφέρεται 
τίποτα σχετικά με την πρόταση, σημειώνετε έναν σταυρό κάτω από το ∆Α 
(∆εν Αναφέρεται).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι σταυροί που πρέπει να βάλετε είναι ∆ΕΚΑ (10), χωρίς το παράδειγμα.

Σ Λ ∆Α

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
(παράδειγμα)

+

1. Το μήνυμα αναφέρεται σε μία θεατρική παράσταση.

2. Το έργο βασίζεται στην πραγματική ιστορία μιας κοπέ-
λας με οικογενειακά προβλήματα.

3. Η παράσταση θα ανέβει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα.

4. Το συγκρότημα που θα χορέψει δημιουργήθηκε στο 
Παρίσι το 1964.

5. Οι παραστάσεις θα είναι συνολικά δεκατέσσερις.

6. Εκτός από τις απογευματινές παραστάσεις, θα υπάρ-
ξουν και τρεις βραδινές.

7. Για τις βραδινές παραστάσεις δεν υπάρχουν παιδικά 
εισιτήρια.

8. Μπορεί κανείς να βρει εισιτήρια για τις παραστάσεις 
μόνο στο Σύνταγμα.

9. Οι ώρες που μπορείτε να πάρετε εισιτήρια είναι από 
τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ.

10.Τα παιδικά και τα φοιτητικά εισιτήρια έχουν την ίδια 
τιμή.
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 — ΜΕΡΟΣ B
Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από δελτίο ειδήσεων σχετικά με απεργίες 
που πρόκειται να γίνουν. Καθώς ακούτε το απόσπασμα, συμπληρώνετε τα 
κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα κενά που πρέπει να συμπληρώσετε είναι ∆ΕΚΑ (10), χωρίς το παράδειγμα.

Η απεργία θα διαρκέσει 48 ώρες. (παράδειγμα)

1. Η απεργία θα γίνει την Πέμπτη __________________ και την 
Παρασκευή __________________   __________________.

2. ∆εν θα κυκλοφορούν __________________, ο προαστιακός 
σιδηρόδρομος και __________________ του ΟΣΕ.

3. Κανονικά θα λειτουργούν __________________ σιδηρόδρομος, 
_____________________ και __________________.

4. Στα λεωφορεία θα γίνει στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. 
μέχρι τις __________________ μ.μ.

5. Την Παρασκευή δεν θα κυκλοφορούν και __________________ 
για όλο το εικοσιτετράωρο.


