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                                   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
 

Circle the letter of the correct answer among the four choices given. There is only 
one correct answer. 

 

PART I – GRAMMAR 

 

1. My family in Canada for one year when I was a child. 
 

A. was living C. is living 

B. lives D. lived 

2. I cannot run in the race because I my leg. 
 

A. broke C. have broken 

B. had broken D. am breaking 

3. The audience was listening attentively the president was speaking. 
 

A. while C. after 

B. although D. so that 

4. Of the two chairs, the leather one was the wooden chair. 
 

A. comfortable than C. more comfortable than 

B. most comfortable from D. most comfortable than 

5.    since you arrived? 
 

A. Is it raining C. Does it rain 

B. Has it been raining D. It has been raining 
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6. I do not have money, so I have to ask my parents for . 
 

A. any … some C. some … any 

B.      many … a few D.      a … enough 

7. Sam bought a new computer with his pocket money. 
 

A. him C. themselves 

B. himself D. itself 

8. A: she be back at 4 o’clock? 
B: No, she  . 

 

A. Won’t … won’t C. Will … will 

B. Would … won’t D. Won’t … will 

9. Zara golf in her life until yesterday, but she realized she was good 
at it. 

 

A. has never played C. had never been playing 

B. is never playing D. had never played 

10. We our passports, so we went home to get them. 
 

A. had forgotten C. are forgetting 

B. were forgetting D. have forgotten 

11. My father our house the following weekend. 
 

A. painted C. will be painting 

B. paints D. has painted 
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12. I am tired all weekend. 

 

A. although I have studied C. in order to study 

B. because I have been studying D. so as to study 

13. Jenny enjoys more than time with her best friends. 
 

A. to swim … to spend C. to swim … spending 

B. swim … spend D. swimming … spending 

14. If you need the car this afternoon, I the bus. 
 

A. would take C. will take 

B. am taking D. took 

15. I have already bought our food supplies, so you go to the 
supermarket. 

 

A. mustn’t C. couldn’t 

B. needn’t D. can’t 

16. If I her birthday, my best friend upset with me. 
 

A. forget … got C. forgot … will get 

B. forget … will get D. did forget … would get 

17.    me it was OK, I wouldn’t borrow your car. 
 

A. If you tell C. Unless you told 

B. If you told D. Unless you don’t tell 
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18. He was asked his suitcase by Customs officials at the airport. 
 

A. to open C. to have opened 

B. opening D. open 

19. Two thieves last night. 
 

A. are arrested C. arrested 

B. were arrested D. have arrested 

20. A trip to Barcelona by my Spanish language teacher. 
 

A. is planned C. is being planned 

B. has planned D. will plan 

 

PART II – VOCABULARY 

 

21.  My sister is training to be a(n)  . She will be able to help people 
with their taxes and other matters. 

 

A. ecologist … technical C. accountant … financial 

B. electrician … household D. plumber … important 

22. The chef added some delicious to the omelet. 
 

A. hardware C. hobbies 

B. herbs D. herbivores 
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23. John is a hardworking and determined student. His is to study at 
Oxford University in England. 

 

A. ambition C. advantage 

B. effort D. determination 

24. Refugees who flee from danger take only the essentials with them. Things 
which they can without are left behind. 

 

A. get back C. get down 

B. get in D. get along 

 

25. The classic Marathon race in Athens is an event attracting 
hundreds of competitors and visitors from around the world. 

 

A. anxious C. annoying 

B. annual D. anonymous 

 

26. The scientific of all living things is called Biology. 
 

A. study C. work 

B. research D. investigation 

 

27. The opening for the Winter Olympics in Beijing was very 
impressive indeed! 

 

A. procession C. ceremony 

B. celebration D. experience 
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28. We arrived at the airport early enough to for our flight, and do 
some Duty-Free shopping. 

 

A. check out C. run down 

B. check in D. run through 

 

29. It is important that we treat people with with the same respect 
that we treat everybody else. 

 

A. inabilities C. inspirations 

B. disappointments D. disabilities 

 

30. My boss recommended me for a job to Paris. I am so excited about my 

promotion! 
 

A. transfer C. trip 

B. transport D. travel 

 

31. The doctor’s about my skin condition was difficult to understand. 
 

A. exhibition C. expedition 

B. excuse D. explanation 

 

32. Many young people like the idea of being and making their own 
decisions without parental . 

 

A. individual … problems C. important … operation 

B. intermediate … predictions D. independent … influence 
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33. The tour guide moved so quickly through the museum that it was difficult to 
   with her. 

 

A. keep up C. keep on 

B. keep in D. keep back 

34.  The Parthenon is one of the most famous ancient in the world, 
and thousands of tourists visit it every year. 

 

A. museums C. mountains 

B. monuments D. moments 

35. The movie star’s gown was, reportedly, the most one worn to the 
awards ceremony last night. 

 

A. sincere C. gorgeous 

B. astonished D. good-looking 

36. A great way to make a party is to have a theme for the night. 
 

A. unable C. uncomfortable 

B. unbelievable D. unforgettable 

37. It was Michael’s turn to do the after dinner. 
 

A. wash C. washing machine 

B. washing up D. washing over 
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38. If you are organized and do your homework , you will finish 
quicker. 

 

A. essentially C. efficiently 

B. easily D. especially 

39. The detective selected only the most experienced and police 
officers to help in the investigation. 

 

A. regular C. realistic 

B. reliable D. relaxed 

40. I have already made my at the exotic island for my 
summer holidays in July. I cannot wait! 

 

A. appointment … station C. booking … beach 

B. holding … village D. reservation … resort 

 
 
PART III – WRITING 
 

Write on the following topic: 
 

Think of a time when you had a fight with a friend. What did you fight about? What was the 
outcome of this conflict? What did you learn from this experience? 

 
Your composition should be between 150-180 words. Make sure it has a beginning, a 
middle, and an end.
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Παρακαλούμε, κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1-10. 

1)  Θέλω να του τηλεφωνήσω ή να του στείλω ένα μήνυμα. 
 α. παρατακτική σύνδεση – υποτακτική σύνδεση 
 β. παρατακτική σύνδεση – παρατακτική σύνδεση 
 γ. υποτακτική σύνδεση – υποτακτική σύνδεση 

δ. υποτακτική σύνδεση – παρατακτική σύνδεση 

2) Θέλει πάντα να υπερασπίζεται …… αδύναμους. 
 α.  από τους 
 β.  τους 
 γ.  με τους 

δ.  για τους 

3) Η προσπάθεια της ομάδας ήταν συγκινητική. 
 α. γενική κτητική 
 β. γενική υποκειμενική 
 γ. γενική αντικειμενική 

δ. γενική της ιδιότητας 

4) Ατάραχος ο οδηγός του αυτοκινήτου οδηγούσε γρήγορα παρά την κακοκαιρία. 
 α.  επιθετικός προσδιορισμός 
 β.  επεξήγηση 
 γ.  παράθεση 

δ.  κατηγορηματικός προσδιορισμός  

5) Ποιος δοκίμασε από αυτό το γλυκό; 
 α. υποκείμενο 
 β. αντικείμενο 
 γ. κατηγορούμενο 

δ. προσδιορισμός 

6) Υπάρχει ένα νησί, η Λευκάδα, στο οποίο μπορείς να πας χωρίς πλοίο. 
 α.  επιθετικός προσδιορισμός 
 β.  επεξήγηση 
 γ.  παράθεση 

δ.  κατηγορηματικός προσδιορισμός  
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7) Όλα τα …………. παιδιά θα ανταμειφθούν!  
 α. επιμελείς 
 β. επιμελά 
 γ. επιμελή 

δ. επιμελοί 

8)  Οι Σπαρτιάτες δεν υποχωρούσαν ποτέ! 
 α. απλή  
 β. σύνθετη 
 γ. επαυξημένη 

δ. ελλειπτική 

9) Στο Περού, το ………. μεγάλο υψόμετρο δυσκολεύει …… την αναπνοή. 
 α.  πολύ – πολλή  
 β.  πολλή – πολύ  
 γ.  πολλή – πολλή  

δ.  πολύ – πολύ  

10) Δεν έχουμε ………….. όσο θα έπρεπε τη δουλειά μας και δεν μας έχουν ……… πολλά προϊόντα. 
 α.  προβάλλει - παραγγέλλει 
 β.  προβάλει – παραγγείλει  
 γ.  προβληθεί – παραγγείλει  

δ.  προβληθεί – παραγγέλλει   
 
 
 
 
 
 

Μέρος Ι: μονάδες 30 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Οι κινηματογραφικές αίθουσες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Πριν λίγες μέρες, ακόμα μία 
σταμάτησε τη λειτουργία της, στο κέντρο της πόλης. Κάθε φορά που διαβάζω μία τέτοια είδηση, 
νιώθω ότι ο κόσμος γύρω μου λιγοστεύει. Ακόμα και τώρα, θυμάμαι τις ταινίες που έχω δει στη 
συγκεκριμένη αίθουσα από τότε που ήμουν παιδί.  

Παρά τη μελαγχολία που προκαλεί σε όλους εμάς που αγαπάμε τον κινηματογράφο, είναι λογικό 
να κλείνουν οι αίθουσες. Εδώ και χρόνια, είναι πολύ εύκολο να βλέπει κάποιος ό,τι ταινία θέλει 
στο σπίτι του, είτε στην τηλεόραση είτε στον υπολογιστή ή ακόμα και στο κινητό του τηλέφωνο· 
και φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι βολεύονται με αυτή τη λύση και την προτιμούν, καθένας για 
τους δικούς του λόγους. Αλλά το τελικό χτύπημα ήταν η πανδημία, που κράτησε τα πάντα κλειστά 
για μήνες, επηρεάζοντας και πολλές κινηματογραφικές αίθουσες, που δεν άντεξαν οικονομικά. 

Και όμως, η μαγεία της κινηματογραφικής αίθουσας είναι αναντικατάστατη και δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι οι ταινίες δημιουργούνται για να τις δούμε εκεί, σε πολύ μεγάλη οθόνη, με υψηλής 
ποιότητας ήχο. Μέσα στο σκοτάδι της αίθουσας, βιώνουμε αληθινά το έργο, που δεν διακόπτεται 
από ομιλίες, τηλέφωνα, διαφημίσεις ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει όταν είμαστε στο σπίτι μας. Είναι 
σαν να συμμετέχουμε κι εμείς! Γι’ αυτό και θυμόμαστε πολύ πιο εύκολα τόσο τα έργα που 
βλέπουμε στον κινηματογράφο όσο και τη συγκεκριμένη αίθουσα που τα είδαμε, με την οποία 
συνήθως τα ταυτίζουμε. 

Τέλος, ειδικά στη χώρα μας, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κινηματογράφοι, ίσως χωρίς 
εντυπωσιακή οθόνη και ήχο, οι οποίοι όμως έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι, βέβαια, οι θερινοί 
κινηματογράφοι της πόλης που μοιάζουν με μικρές καλοκαιρινές οάσεις. Με το δροσερό αεράκι 
της νύχτας, τις μυρωδιές από τα φυτά και τα δέντρα, τα παγωμένα αναψυκτικά και τα φαγώσιμα 
στο τραπεζάκι δίπλα μας, απολαμβάνουμε την ταινία με άλλο τρόπο, που κι αυτός μένει στη μνήμη 
μας για πολύ καιρό.  

Η αλήθεια είναι ότι και οι θερινοί κινηματογράφοι λιγοστεύουν ανησυχητικά. Σε λίγο, οι μικροί 
κήποι και οι ταράτσες με την οθόνη θα είναι ίσως παρελθόν, καθώς η ζωή αλλάζει χωρίς να 
υπολογίζει τέτοιες απώλειες. Όσο όμως υπάρχουν ακόμη αίθουσες κινηματογραφικές κάθε 
είδους, ας μη χάνουμε την ευκαιρία να περάσουμε μία βραδιά εκεί… 
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Ερωτήσεις με βάση το κείμενο 

Παρακαλούμε, κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1-10. 

1) Σύμφωνα με το κείμενο, οι κινηματογράφοι κλείνουν: 
 α.  εξαιτίας της πανδημίας 
 β.  επειδή οι άνθρωποι βλέπουν ταινίες στο σπίτι 
 γ.  επειδή έχουν προβλήματα οικονομικά 

δ.  για όλους τους παραπάνω λόγους 

2) Σύμφωνα με το κείμενο, θυμόμαστε καλύτερα τις ταινίες που βλέπουμε: 
 α.  στο σπίτι μας 
 β.  στους χειμερινούς κινηματογράφους 
 γ.  στους θερινούς κινηματογράφους 

δ.  γενικά στον κινηματογράφο 

3) Σύμφωνα με το κείμενο, όταν βλέπουμε έργο στο σπίτι μας: 
 α.  είμαστε πιο αναπαυτικά 
 β.  είμαστε λιγότερο αναπαυτικά 
 γ.  έχουμε συνεχείς διακοπές 

δ.  έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε για λίγο το έργο 

4) Σύμφωνα με το κείμενο, οι θερινοί κινηματογράφοι: 
 α.  είναι εξίσου καλά εξοπλισμένοι με τους χειμερινούς 
 β.  δεν έχουν εξίσου καλές τεχνικές εγκαταστάσεις με τους χειμερινούς 
 γ.  είναι οι ίδιοι οι χειμερινοί αλλά με ανοιχτή οροφή 

δ.  δεν ενδιαφέρονται για την εικόνα και τον ήχο 

5) Ακόμα και τώρα, θυμάμαι τις ταινίες που έχω δει στη συγκεκριμένη αίθουσα από τότε που 
ήμουν παιδί: τι είναι συντακτικά η υπογραμμισμένη λέξη; 
 α. υποκείμενο 
 β. αντικείμενο 
 γ. κατηγορούμενο 

δ. προσδιορισμός 

6) Και όμως, η μαγεία της κινηματογραφικής αίθουσας είναι αναντικατάστατη…: τι είναι 
συντακτικά η υπογραμμισμένη λέξη; 
 α.  γενική κτητική  
 β.  γενική υποκειμενική 
 γ.  γενική αντικειμενική  

δ.  γενική του περιεχομένου  
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7) Είναι, βέβαια, οι θερινοί κινηματογράφοι της πόλης που μοιάζουν με μικρές καλοκαιρινές 
οάσεις: τι είναι συντακτικά η υπογραμμισμένη λέξη; 
 α. επιθετικός προσδιορισμός 
 β. κατηγορηματικός προσδιορισμός 
 γ. παράθεση 

δ. επεξήγηση 

8) Σε λίγο, οι μικροί κήποι και οι ταράτσες με την οθόνη θα είναι ίσως παρελθόν, καθώς η ζωή 
αλλάζει χωρίς να υπολογίζει τέτοιες απώλειες: σε ποιο χρόνο και σε ποια έγκλιση είναι το 
υπογραμμισμένο ρήμα; 
 α. ενεστώτας οριστικής  
 β. ενεστώτας υποτακτικής 
 γ. αόριστος οριστικής 

δ. αόριστος υποτακτικής 

9) …και φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι βολεύονται με αυτή τη λύση και την προτιμούν, καθένας για 
τους δικούς του λόγους: ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο της υπογραμμισμένης λέξης; 
 α.  επαναπαύονται 
 β.  διευκολύνονται 
 γ.  ξεκουράζονται 

δ.  χαλαρώνουν 

10) Με το δροσερό αεράκι της νύχτας, τις μυρωδιές από τα φυτά και τα δέντρα, τα παγωμένα 
αναψυκτικά και τα φαγώσιμα στο τραπεζάκι δίπλα μας: στο συγκεκριμένο απόσπασμα έχουμε: 
 α.  αφήγηση  
 β.  περιγραφή 
 γ.  διάλογο 

δ.  μονόλογο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος ΙΙ: μονάδες 30 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Μια βραδιά σε θερινό κινηματογράφο. (100-150 λέξεις). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος ΙΙΙ: μονάδες 40 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 
ΘΕΜΑ 1Ο 
Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.  

1) Ο αντίστροφος αριθμός του −
4

12
 είναι ο αριθμός: 

1. −3 2. −1 3. +3 4. +
12

4
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
 
2) Δίνεται ο τριψήφιος αριθμός 78Χ στον οποίο έχουμε αντικαταστήσει το τελευταίο ψηφίο του με 
το γράμμα Χ. Πόσες είναι οι δυνατές τιμές του Χ ώστε ο αριθμός να διαιρείται με το 3;  

1. 0 2. 3 3. 4 4. 6 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
 
3) Ο αριθμός 90 γράφεται ως γινόμενο πρώτων παραγόντων ως: 

1. 2 ∙ 3 ∙ 15 2. 3 ∙ 5 ∙ 6 3. 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 3 4. 3 ∙ 3 ∙ 10 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
 
4) Αν οι αριθμοί κ και λ είναι αντίθετοι τότε η εξίσωση 1 + 𝜅𝑥 + 𝑥 = 3 − 𝜆𝑥 έχει λύση τον αριθμό: 

1. 0 2. 1 3. 𝜅 + 𝜆 4. 2 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
 
5) Έστω ότι ένα σχήμα αποτελείται από δύο εφεξής και παραπληρωματικές γωνίες. Αν γνωρίζω ότι 
η μία είναι τετραπλάσια της άλλης, η διαφορά τους είναι: 

1. 36𝜊 2. 72𝜊 3. 108𝜊  4. 144𝜊  
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
ΘΕΜΑ 2Ο 
Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση. 
1) Η τιμή της αριθμητικής παράστασης                                                                                                               

Α =
1

24
: (−

1

4
) − (−

1

2
+

1

6
) : (−

5

3
) −

1

12
: (−

1

2
) − (−

6

5
) είναι: 

1. −1 2. 0 3. 1 4. 2 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 
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2) Ένα κατάστημα διαφημίζει ότι προσφέρει όλα τα προϊόντα 50% φθηνότερα. Αλλά σήμερα 
μοιράζει κουπόνια που προσφέρουν 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές. Με τη 
χρήση του κουπονιού ποιο είναι το τελικό ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με την αρχική τιμή; 

1. 50% 2. 60% 3. 70% 4. 80% 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
 
 
 
3) Η εξίσωση x + Μ.Κ. Δ. (30,45) = Ε. Κ. Π. (6,8) έχει λύση τον αριθμό: 

1. 9 2. 15 3. 24 4. 39 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
 
ΘΕΜΑ 3Ο 

Δίνεται το παρακάτω τρίγωνο ΑΒΓ με Α̂ = 80ο, Β̂ = 20ο + Γ̂ και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α̂. 

 
1) Να υπολογίσετε τις γωνίες Β̂ και Γ̂. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
 
 
 

2) Από το Δ φέρουμε ευθεία παράλληλη στην ΑΒ, που τέμνει την ΑΓ στο Ε. Να υπολογίσετε το 

μέτρο των γωνιών ΑΔΕ̂ και ΕΔΓ̂. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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3) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΔΓ με κριτήριο τις γωνίες του και να φέρετε το ύψος του 

από την κορυφή Α   

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
ΘΕΜΑ 4Ο 
Σε ένα σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου συμμετείχαν δύο ομάδες ενός σχολείου. Η ομάδα Α 
που αποτελούνταν από αγόρια και η ομάδα Κ που αποτελούνταν από κορίτσια. Και οι δύο ομάδες 

έπαιξαν είκοσι πέντε αγώνες η καθεμία. Η ομάδα Α νίκησε στα 
2

5
 των αγώνων, έχασε στο 36% των 

αγώνων και στους υπόλοιπους έφερε ισοπαλία. Για κάθε νίκη οι ομάδες κέρδιζαν τρεις βαθμούς, 
για κάθε ισοπαλία ένα βαθμό ενώ για κάθε ήττα κανένα βαθμό. 
1) Πόσους βαθμούς συγκέντρωσε η ομάδα Α των αγοριών; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Η ομάδα Κ συγκέντρωσε 25% περισσότερους βαθμούς από την ομάδα Α. Αν η ομάδα Α και η 

ομάδα Κ είχαν τον ίδιο αριθμό αγώνων σε ισοπαλίες, να βρείτε το ποσοστό % των αγώνων που 

νίκησε η ομάδα Κ στο πρωτάθλημα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


