ΛΥΣΕΙΣ
A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
1. Διαβάστε το κείμενο και σημειώστε τη σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση όπως στο
παράδειγμα.
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(παράδειγμα) όλα δείχνουν πως το κέντρο θα ξαναγεμίσει κόσμο.
φρόντισαν να προσφέρουν ανακαινισμένους και ευχάριστους χώρους.
πως η περιοχή γίνεται «θεατρικό» κέντρο με διάφορες εκδηλώσεις.
να προσφέρουν τα θέατρα καλή ποιότητα συμβάλλει στην αύξηση των
θεατών.
διαφοροποιούν την προσφορά τους ώστε τα κερδίσουν όλων των ειδών
θεατές.
τελευταία προτιμούν τα θέατρα στο κέντρο για τις εκδηλώσεις τους.
θα είναι ευκαιρία για ανθρώπους που χρησιμοποιούν δημόσια μέσα
μεταφοράς ή δεν μπορούν να αργήσουν το βράδυ.
πως με τόσες συγκεντρώσεις, απεργίες κλπ. ο κόσμος απέφευγε να πάει.
τις έχουν κατεβάσει παρόλο που έχουν τα ίδια έξοδα.
η επιτυχία στα θέατρα βοηθάει στην καλή λειτουργία των άλλων μαγαζιών
της περιοχής.
πως έχει γίνει μαγαζί της μόδας, γιατί εκεί ο κόσμος μπορεί να βρει
ηθοποιούς και άλλους καλλιτέχνες.

2. Αφού διαβάσετε το κείμενο σημειώστε ποιες από αυτές τις φράσεις είναι σωστές.
Υπάρχουν συνολικά δέκα (10) σωστές.
0. Η εταιρεία Sony έχει δημιουργήσει μία «έξυπνη» περούκα. (παράδειγμα)

a

1. Η περούκα λέει στον χρήστη πού βρίσκεται και πώς να πάει κάπου.

a

2. Η περούκα είναι ένας μικρός υπολογιστής.
3. Διάλεξαν τη μορφή περούκας γιατί το κεφάλι μας «νιώθει» καλύτερα από άλλα
μέρη του σώματός μας.

a

4. Η περούκα μάς βοηθάει να ελέγχουμε την υγεία μας.

a

5. Με την περούκα μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες και να τις δούμε μετά
σε άλλη συσκευή, όπως γίνεται με τα κινητά κι άλλα.

a

6. Έπρεπε να γίνουν πολλές πρόβες πριν φτάσουν στο ηθελημένο αποτέλεσμα.
7. Όντως διάφορες εταιρείες έβγαλαν στην αγορά επιτυχημένα προϊόντα αυτού
του είδους που πουλιούνται πάρα πολύ καλά.

8. Η περούκα δείχνει πολύ φυσική γιατί μπορεί να γίνει από κανονικά μαλλιά.

a

9. Ο πελάτης θα είναι ευχαριστημένος γιατί είναι και ωραία και χρήσιμη.

a

10. Το μειονέκτημα είναι η τιμή, αφού το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλός
αυτή τη στιγμή.
11. Η Sony ακόμα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την επιτυχία του Walkman με
κανένα άλλο παρόμοιο προϊόν.

a

12. Η «έξυπνη περούκα» αναμένεται να γίνει η επιτυχία της χρονιάς ή και της
δεκαετίας.
13. Η Sony δεν θα αρχίσει αμέσως την παραγωγή της περούκας.

a

14. Η εταιρεία θα δώσει περισσότερα λεφτά για άλλα προϊόντα.

a

15. Η Sony ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή στην δημιουργία ενός έξυπνου ρολογιού,
αλλά υπάρχει ήδη ανταγωνισμός στην αγορά.

a

Β. COMPRENSIÓN ORAL / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
1. Θα ακούσετε δύο φορές τι λέει ο υπεύθυνος ενός καταφυγίου για λύκους στη Φλώρινα.
Διαλέξτε τη σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση όπως στο παράδειγμα.
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(παράδειγμα) είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα.
δέκα λύκοι συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των δυο τμημάτων.
επειδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτά τα ζώα στα σπίτια τους και αυτό
δεν επιτρέπεται.
οι λύκοι έχουν χειρουργηθεί ώστε να μην γεννήσουν άλλους λύκους.
πως ο λύκος πρέπει να ζει και να γεννήσει ελεύθερα στο δάσος.
θα κλείσει όταν δεν υπάρχουν πια λύκοι που πήραν από παράνομους
ιδιοκτήτες.

2. Ακούστε δύο φορές τις απαντήσεις ενός καθηγητή καρδιολογίας σε μία συνέντευξη για
το πότε λέμε ναι και πότε όχι στη γυμναστική, και πώς μπορούμε να «χτίσουμε» μια γερή
καρδιά. Μετά ταιριάξτε το κάθε κομμάτι ήχου με την αντίστοιχη ερώτηση, όπως στο
παράδειγμα
Είναι απαραίτητη μια καρδιολογική εξέταση σήμερα;

0
(παράδειγμα)

Οι καρδιοπαθείς χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις για να μπορούν να
αθληθούν;

5

Η απότομη και έντονη άσκηση είναι επικίνδυνη ακόμα και για υγιή
άτομα;

3

Υπάρχουν άλλες καρδιακές παθήσεις που να απαγορεύουν την άθληση;

8

Πόσο απαραίτητος είναι ένας καρδιολογικός έλεγχος για κάποιον που θα
αποφασίσει να αθληθεί;

1

Τι περιλαμβάνει ένας πλήρης καρδιολογικός έλεγχος;

2

Εάν κάποιο υγιές άτομο νιώθει ενοχλήσεις στο στήθος θα πρέπει να
διακόψει την οποιαδήποτε άσκηση;

9

Ύστερα από ένα έμφραγμα, πόσος χρόνος χρειάζεται για να μπορεί
κάποιος να αθληθεί;

7

Υπάρχει κάποιο άθλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την
καρδιά;

4

Η διακοπή του καπνίσματος βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας της
καρδιάς;
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