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Welcome to the Guide to Entrance Examinations
This guide is designed to familiarise prospective students and their parents/guardians with the
format and content of the entrance examinations for Xenion High School.
It provides details of the papers to be taken, as well as information about the syllabus covered
by each paper and how the entrance examinations are administered and results notified to
candidates.
GENERAL INFORMATION
There are four papers; in Greek, Mathematics, English and a Non Verbal Reasoning Test. Greek
lasts one hour and Mathematics and English are 50 minutes long. There is a short break after each
one. The Non Verbal Reasoning Test lasts 15 minutes.
The content of the papers is based on the appropriate state school curriculum for this age group
and all papers are designed to indicate future potential.

LANGUAGE REQUIREMENTS
As Xenion is a bi-lingual school, the English exam is as important as the other two and will be taken
into consideration when it is decided whether or not to admit a candidate. An exam exception
may be made in the case of a student whose performance in Greek and Maths is outstanding but
who is less proficient in English. Such a candidate may be admitted but will have to take extra,
compulsory lessons in English.

FAIRNESS AND SECURITY
When parents or guardians register their child for the Entrance Exams, they are given a receipt for
the fee. The number of this receipt is the candidate number which will be assigned to their child.
Students’ names do not appear anywhere on any of the exam papers. Strict anonymity is
preserved at all times to ensure absolute fairness to every child. Markers will not have access to
any information which might reveal a candidate’s identity.
Before the examinations, all papers are kept in the school safe and as soon as an examination is
completed they are returned there and kept under lock and key except while they are being
marked. Every effort is made to guarantee the security and fairness of the Xenion Entrance Exams.
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ORDER OF PAPERS

Greek

50 mins

Break

15 mins

Non-verbal Reasoning

15 mins

Mathematics

50 mins

Break

15 mins

English

50 mins

ON THE DAY OF THE ENTRANCE EXAMINATIONS
Candidates must report to school at 7.30a.m. and have a pencil, a pen, an eraser and a ruler with
them. Exams will finish at 1.30p.m.There will be breaks and snacks for the children.

MARKING
Exam papers are marked by senior members of the relevant departments. This marking is
completed on the same day as the exams and is done at the school. Before marking takes place,
meetings are held in order to discuss and establish the criteria by which papers will be judged
and all markers adhere to these criteria. Heads of Departments supervise the marking and
papers are cross-marked to further ensure fairness and consistency. Any paper which raises
doubts in the minds of markers will be passed to a third marker if necessary.

ANNOUNCEMENT OF RESULTS
Results are made available on the school website www.xenion.ac.cy under "Entrance Exams".
The candidate number for each student is the number on the receipt issued for the registration
fee. A password will be provided to students on the day of the exams. Use the above
information and login to find out your results. Parents will also be informed of Entrance
Examination results by telephone on the day immediately following the exams.
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SCHOLARSHIPS
Entrance Exams Scholarships
The first 5 students in order of academic achievement admitted to Year 1 are awarded an
Entrance Exam Scholarship.
Scholarships are awarded to the first 5 students as follows:
1st: €3000 towards tuition fees
2nd: €2000 towards tuition fees
3rd: €1500 towards tuition fees
4th: €1000 towards tuition fees
5th: €1000 towards tuition fees
Academic Performance & Conduct Scholarships
The top 3 students from each year group (based on the weighted year average grade) in Years 1
to 7 are awarded an Academic Achievement Scholarship subject to their conduct being excellent.
Scholarships are awarded to the first 3 students as follows:
1st: €500

towards tuition fees

2nd: €400

towards tuition fees

3rd: €300

towards tuition fees

Scholarships for extra-curricular activities (non-academic)
5 Scholarship for extra-curricular activities will be awarded to students admitted to Year 1 for
their achievements /participation in local and international competitions, sports, music, art as
well as their engagement in activism, volunteering etc. Scholarships awarded will be as follows:
€3000 towards tuition fees
€2000 towards tuition fees
€1500 towards tuition fees
€1000 towards tuition fees
€1000 towards tuition fees
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Students will be required to complete a form upon registration in order to apply for a
Scholarship for extra-curricular activities. Applications will be forwarded to the School’s
Scholarship Committee for evaluation.
Alumni Honorary Concession
5% on tuition fees for all 7 years of study to the 1st child of the family when at least one parent
has studied and graduated from Xenion High School
All Scholarships are deducted from the following year’s tuition fees.
All previous fees must be settled before a Scholarship is awarded.
No monetary equivalent is given under any circumstances.
Scholarships are not transferable.

REGISTRATION PROCEDURE FOR SUCCESSFUL CANDIDATES
Parents or guardians of successful candidates should come to the school on the notified dates in
order to formally register their child for the coming school year. The school office will be open
for registrations between 07:30 and 13:30.
In order to register a child you must submit the following:
1)
2)
3)
4)

The child’s Birth Certificate
Primary School Leaving Certificate (to be handed in when you receive it)
A passport-size photograph of the child
A copy of the child’s ID card (if they have one)

Payments which must be made on Registration are as follows:
1) Registration Fee
2) Deposit against fees
3) Parents’ Association subscription (including personal insurance which covers the students
inside and outside school)

FOREIGN LANGUAGE CHOICE
Students must study a foreign language for their first three years at Xenion. They must choose
from German, French or Russian and their option must be specified upon registration.
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ENTRANCE EXAMS SYLLABUS : ENGLISH
The English exam lasts for fifty minutes and consists of three parts:
Section I
Section II
Section III

(30 marks):
(50 marks):
(20 marks):

Reading Comprehension
Language (Grammar/Vocabulary)
Composition

The sections are as follows:
Section I - READING COMPREHENSION:
A text with vocabulary questions and various comprehension activities.
Section II - LANGUAGE SECTION:
A variety of exercises to test the candidates’ knowledge of grammatical rules and basic
vocabulary:
Items to be tested in this section
Verb tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, willgoing to – present continuous (as future). 1st Conditional, Present Perfect Simple, used
to. Students should be able to use these tenses/ grammatical structures correctly in
sentences and also know how to form negative and interrogative sentences.
Prepositions: on, in, at, under, between, behind, in front of, to, by, out, of, etc.
The Possessive: adjectives / pronouns / ’s
Irregular plurals
Comparisons: Comparative and Superlative adjectives, as ... as
Quantifiers: countable / uncountable nouns
Vocabulary: common adjectives and their opposites; common irregular verbs in the past
simple; common adjective and preposition combinations (e.g. fond of/keen on).
Section III - COMPOSITION:
Testing candidates’ ability to write an original text of about 120 – 150 words without many basic
errors. Topics test the ability of candidates to describe: a person, a place (e.g. village / building),
an event, or tell a story.
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ENTRANCE EXAMS SYLLABUS : MATHEMATICS
NUMBERS:
Integers, add, subtract, multiply, divide; properties of operations.
Analysis of complex numbers, prime factorisation, lowest common factor,
greatest common denominator
Fractions: concept of fractions - part of the whole and part of a group comparison and
equivalence; ordering; mixed numbers; improper fractions; simplification; converting fractions
to decimals; add, subtract, multiply and divide fractions.
Decimals: add, subtract, multiply, divide
Priority operations (integers, fractions, decimals)
Rounding integers and decimal numbers
SHAPE AND MEASUREMENT:
Area and perimeter of 2D shapes (rectangular, square, rectangle, triangle, trapezium)
Units of Measurement
Geometry: polygons, types of triangles, vertices (corners), symmetry
DATA HANDLING:
Construction and interpretation of graphs
PROBLEM SOLVING
PATTERNS AND PUZZLES
(exercises with numbers)
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:
Πράξεις ακεραίων: Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση,
Ιδιότητες των πράξεων
Κλάσματα: έννοια κλασμάτων, μέρος του όλου και μέρος ομάδας αντικειμένων, σύγκριση και
ισοδυναμία, σειροθέτηση, μεικτοί αριθμοί, καταχρηστικά κλάσματα, απλοποίηση, μετατροπή
κλασμάτων σε δεκαδικούς, πράξεις – πολλαπλασιασμός κλασμάτων, πρόσθεση, αφαίρεση,
διαίρεση
Δεκαδικοί : πράξεις δεκαδικών – πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση
Προτεραιότητα πράξεων (ακέραιοι αριθμοί, κλάσματα, δεκαδικοί)
Στρογγύλεμα ακέραιων και δεκαδικών αριθμών
ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ:
Εμβαδό και περίμετρος επίπεδων σχημάτων (ορθογωνίου, τετραγώνου, παραλληλόγραμμου,
τριγώνου, τραπεζίου)
Μονάδες μέτρησης
Γεωμετρία: πολύγωνα, είδη τριγώνων, γωνίες, συμμετρία
ΧΕΙΡΙΣΜΟS ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Ερμηνεία και κατασκευή γραφικής παράστασης
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΟΤΙΒΑ ΚΑΙ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
(Ασκήσεις με αριθμούς)
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά βασίζονται, κατά προσέγγιση, στο αναλυτικό
πρόγραμμα της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Για την εξέταση, απαιτείται από τους μαθητές να κατέχουν σε άριστο επίπεδο την αντίστοιχη ύλη
της Γραμματικής και του Συντακτικού. Σημειώνεται ότι, κατά τη διόρθωση των γραπτών,
αξιολογείται η σφαιρική εικόνα του μαθητή και ο τρόπος σκέψης του.
ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ερωτήσεις κατανόησης
Λεξιλογικές ασκήσεις
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Βασικοί κανόνες ορθογραφίας
Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων
Μέρη του Λόγου: άρθρο,αντωνυμία, μετοχή, επίρρημα, ουσιαστικό, επίθετο
Ρήματα (Χρόνοι και Εγκλίσεις)
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (π.χ. καλός - καλύτερος - κάλλιστος)
Παραγωγή και Σύνθεση Λέξεων
Ομώνυμα – Παρώνυμα
Σύνθετες λέξεις
Ευθύς και Πλάγιος Λόγος
Κυριολεξία – Μεταφορά – Παρομοίωση
Οικογένειες Λέξεων
Όροι της πρότασης (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)
Ευθύς και Πλάγιος Λόγος
Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ - ΕΚΘΕΣΗ (150 λέξεις περίπου)
Αφήγηση, Περιγραφή, Φιλική επιστολή – Γράμμα
Άρθρο, Επιχειρηματολογία (εκφράζω την άποψή μου και την αιτιολογώ με επιχειρήματα)
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XENION HIGH SCHOOL
ENTRANCE EXAMS
ENGLISH
Duration 50 minutes

Sample 1

Candidate number: ………………………………………..
Score: …………………
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Section I
READING COMPREHENSION
[30 MARKS]

“I’M A CELEBRITY – GET ME OUT OF HERE!”
“I’m a Celebrity – Get me Out of Here!” is a very popular reality TV show. The famous people who
take part in the programme must give up luxuries and spend up to two weeks in a camp in the
Australian jungle. During that time, hidden cameras film everything they do and say, day and
night.
Each person can take one ‘luxury’ item, such as a hat, a notebook, or even make-up – but they
mustn’t take things like mobile phones, digital cameras or ipads. The group gets basic supplies:
two knives, three spoons, 10 boxes of matches, candles, a chopping board, soap, shampoo, toilet
paper, a mirror, a hair brush, a cooking pot and rice and beans. At the centre of camp is a log fire
and the celebrities must prepare and cook their own food. And they mustn’t forget the dangers
of the jungle – there are poisonous snakes and spiders in the area! Before they go, they must
learn basic survival techniques, such as emergency treatment of snake bites so that they know
what to do if a snake bites someone or if they have another type of accident.
In the first week, the celebrities must do different things to win extra food – the TV viewers choose
who does the task each day. What kinds of things must the contestants do? For example, they
must eat insects and worms or carry live snakes or spend the whole night alone in the jungle. One
person had to walk through water full of crocodiles – the small crocodiles were real but fortunately
the largest crocodile was plastic! In the second week, the viewers decide who leaves the jungle
each day. The last person who is left at the camp becomes King or Queen of the Jungle and wins
a lot of money for charity.
Life in the jungle isn’t easy for the celebrities. They complain because they’re hungry and they
often get bored because they have no contact with the outside world. They only see the show’s
presenters and film crews who interview them. But not too far away from the camp there are up
to 400 people working on the programme.
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A. Using the text “I’m a Celebrity, get me out of here!” find the answers to the following
questions. [20]
1.

Who takes part in this programme? [1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Where exactly is this programme filmed? [2]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Name (a) two ‘luxury’ items that participants in the show can take with them and (b) two
things they are not allowed to take. [4]

4.

(a) ………………………………………………

.….……….…………………………………

(b) ………………………………………………

………………………………………………

Name four things can they take with them to keep themselves clean and tidy. [4]
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Who cooks for the people at the camp? [1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Name two of the dangers of the Australian jungle. [2]
(1) ……………………………………………………………….………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………….………………………………………………………………………

7.

Who decides what the celebrities must do each day? [1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.

Give two examples of activities that contestants have to do to win extra food. [2]
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

How does someone become King or Queen of the Jungle? [1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Give two reasons why life in the jungle is difficult. [2]
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Mark the following statements as ‘T’ (True) or ‘F’ (False) according to the text. [10]
1.

The competition lasts for two weeks.

2.

There are cameras which film everything the celebrities do for 24 hours a day.

3.

The celebrities don’t take any food with them when they go into the jungle.

4.

The jungle is a very safe place.

5.

The celebrities might be bitten by a snake.

6.

The largest crocodile in the water ate one of the contestants.

7.

None of the celebrities leave the show in the first week.

8.

The people who watch the show decide which celebrity has to leave.
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9.

The King or Queen of the Jungle takes a lot of money home.

10. There are people near the camp but the celebrities can’t see them.

Section II
LANGUAGE
[50 MARKS]

A. Circle the correct answer to complete the sentences below. [20]
1.

Mark is ………….. than his brother. He never wants to do any work.
a) lazier

2.

d) lazyer

b) beautifullest

c) more beautiful

d)most beautiful

I think that children should listen ……………… when their parents are talking to them.
a) quietly

4.

c) most lazy

Penny is the …………………….…… in her class.
a) beautifully

3.

b) laziest

b) quiet

c) quieter

d) more quiet

c) fastly

d) fastest

The cheetah runs very ………………..
a) faster

b) fast
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5.

I don’t want ………………. sugar in my coffee – just half a teaspoon.
a) a little

6.

b) a lot

c) many

d) more

b) off

c) down

d) up

The teacher says we ………………….. not write on the wall!
a) could

9.

d) very

Can you please turn the light ………………………? It’s too dark in here.
a) on

8.

c) many

There weren’t ……………………. people at Luke’s party. He was so unhappy!
a) much

7.

b) much

b) have to

c) must

d) will

‘Miss Brown, that’s the boy ………………… kicked me at break time!’
a) which

b) where

c) he

d) who

10. ……………….. are wild animals which live in forests.
a) Wolfs

b) Wolves

c) Wolfes

d) Wolf

B. Underline the correct form of the verb in each sentence. [10]
1. Mike doesn’t work / isn’t working at the moment.
2. Jonathan didn’t go / didn’t went to work yesterday because he is / was sick.
3. Have you ever been / Did you ever go to America?
4. My mother is always eating / always eats salad in the evening.
5. Cathy play / plays the piano very well.
6. Sally doesn’t like / doesn’t likes coffee without milk.
7. Did you drink / did you drank beer or fruit juice at the party last night?
8. My brother have / has broken his leg so he can’t play football with us today.
9. While Mary was riding her bike, she felled / fell off and hurt herself.
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C. Choose the correct preposition from the box below to complete the gaps.
with

to

at

on

in

by

1. I want to play tennis …………………… my cousin …………………. the weekend.
2. My mother always walks …………………. work …………………. the summer.
3. The film starts ……………………… 7.00 pm so we have to leave right away.
4. Helen and Nick went ……………………….. the airport ……………………. taxi.
5. Christmas is ………………………… the 25th December.
6. I never eat meat …………………………. the evening.
7. Tony always goes to school ………………………… foot, even when it’s raining.

D. Complete the passage below using the past simple tense of the given verbs. [10]

Mike

………………………………………………

(not/go)

to

school

yesterday

because

he

…………………………………… (have) a history test. The teacher ………………….….. (be) very angry with
him and she …………………………… (say) he had to do it the next day. Mike ………………………..………
(not/care). He still ……………………….…………. (go) out in the afternoon and ……………………………….
(play) football with his friends. When his father ….………………..….. (come) home from work
he………………………….. (tell) him off and ………………………………(make) him study.
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Section III
WRITING
[20 MARKS]

Choose ONE topic from below and write a composition of about 100 – 150 words.
1. My favourite star
2. A pet I never liked
3. The day I got lost in the forest
4. A school trip
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XENION HIGH SCHOOL
ENTRANCE EXAMS
ENGLISH
Duration 50 minutes

Sample 2

Candidate number: ………………………………………..
Score: …………………
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Section I
READING COMPREHENSION
[30 MARKS]

MAGLEV – THE TRAIN OF THE FUTURE
Have you ever been on a high-speed train (HST)? Many countries have them nowadays. France
has the TGV with a top speed of 350 kilometres an hour - as fast as the famous Japanese
Shinkansen bullet train. The TGV Lyria travels between France and Switzerland and the Eurostar
links the UK with France and Belgium. The Eurostar is a special train, though, because instead of
travelling on land, it actually travels though a tunnel which is under the sea. Russia has the Velaro
RUS, Turkey has the HSR, Germany has the ICE and Spain has the AVE. The world has never had
so many fast trains.
But many people think that HSTs are old technology and they say that the train of the future is the
‘Maglev’ train. ‘Maglev’ stands for magnetic levitation; so, the Maglev train actually runs with the
help of magnets. Imagine a train with no engine, wheels or brakes which does over 500 kilometres
per hour!
The idea behind Maglev trains is very simple. Have you ever played with two magnets? As you
know, magnets have north and south poles. Opposite poles attract, so north and south poles stick
together. But poles that are the same push each other away. The way the Maglev works is based
on this idea. Powerful magnets in the Maglev track
and on the trains lift them and move them forward
– so the trains float on a cushion of air and it almost
looks as if they are flying.
Maglev transport has been a dream for over 100 years, but there has never been so much interest
in it before. And now it is a reality: Shanghai in China has the first high-speed commercial Maglev
train in the world. It takes people to the airport 30 kilometres away in 7 minutes 20 seconds, at
an average speed of 250 kilometres an hour, and it has a top speed of over 500 km/h. It definitely
appears to be the train of the future!
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A. Answer the questions below about the text ‘Maglev – The train of the Future’. [15]
1.

What do the letters HST mean? [1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Which other train is as fast as the French TGV? [1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Name four countries which have high-speed trains. [2]
a) ………………………………………………
b) ………………………………………………
c) ………………………………………………
d) ………………………………………………

4.

Which train travels from the UK to France or Belgium and why is this train unusual? [2]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

What does the name ‘Maglev’ stand for and what does this name mean? [2]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

What happens when you put opposite magnetic poles together and what happens when you
put the same poles together? [2]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

How long has the idea of a Maglev train been around? [1]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.

Where exactly can you find the first commercial Maglev train in the world? [1]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.

How long does it take this train to make a 30 kilometre journey and what is its average speed? [2]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. What is the fastest speed at which the Maglev can travel? [1]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Circle the correct answer to complete the sentences below. [10]
1. The Japanese HST has a speed of
a. 350 km/h

b. 500 km/h

c. 431 km/h

b. brakes

c. magnets

2. Maglev trains have
a. engines

3. Maglev transport uses magnets
a. only on the trains

b. only on the track

c. on train and track

4. The Maglev train
a. floats above the tracks

b. needs wheels to move along the tracks

c. can fly

5. The Shanghai Maglev train
a. is a slow train

b. can only go at 250 km/h

c. is the fastest train in the world
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C. Match the train to the country. [5]
AVE

China

TGV

Spain

MAGLEV

Germany

VELARO

France

ICE

Russia

Section II
LANGUAGE
[50 MARKS]

A. Circle the correct answers to complete the sentences below. [20]
1. I think that Swiss chocolate is ………… than any other chocolate.
a. the best

b. better

c. more good

d. good

2. The Porsche is one of ……………. cars in the world.
a. expensive

b. expensivest

c. the most expensive

d. more expensive

3. Is there …………… cheese in the fridge or shall I buy a packet?
a. some

b. any

c. more

d. many

c. a lot

d. much

4. Can I have ……………… bread, please?
a. some

b. any

5. My father is very proud ……………….. me because I always get good marks.
a. of

b. from

c. for

d. with
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6. Tom is really jealous ……………….. his little brother.
a. of

b. by

c. from

d. for

7. …………… must listen to their parents.
a. Childs

b. Childrens

c. Children

d. Childhood

8. There’s ………………… at the door! Who could it be this time of the night?
a. nobody

b. somebody

c. anybody

d. everybody

9. Next weekend I ……………… to Paphos with my parents.
a. went

b. go

c. have been

d. am going

10. Why are you watching TV, Billy? ………………. your homework?
a. have you finished

b. did you finish

c. do you finish

d. finish

B. Write the correct question for each answer below. [10]
1.

Who ……….……………………………………………………………………………………….…………………………… ?

I visited my uncle yesterday.
2.

Where ……………………………………………………………………………………………...…………………………. ?

Nick is going to England in the summer.
3.

When .……………………………..………….………………………………………………………………………………… ?

Sarah went to Germany two years ago.
4.

What time …………………………………………………………………………………………..………………………… ?

Dave usually goes to bed at 10.00 pm.
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5.

What games …………………………………………………………………………………….…………………………… ?

John can play basketball and volleyball.

C. Fill in the gaps using the Past Simple tense of the verbs in brackets. [10]
Last summer Tina (1)………………………………………… (go) to Athens on holiday with her parents.
There, she (2)………………………………… (visit) many ancient sights and she (3)………………………… (see)
all the things that her teachers had told her about in her History lesson.
(4)…………………………

(be) impressed.

Everything

was

so

beautiful!

She really

However,

she

(5)……………………………… (not/like) the amount of traffic in the centre of Athens. Also, the streets
(6)………………..…… (be) so crowded that she (7) ………………………….…… (not enjoy) walking around
the centre. She (8)……………………… (love) the food, though. She (9) …………………… (try) many Greek
dishes and (10)……………………………………. (eat) lots of ice cream.

D. Use the prepositions in the box to complete the sentences below. [10]
on

at

to

with

by

in

of

1.

Jane went …………………. the cinema ……………… her friends.

2.

Lessons in primary school start …………..… 7.45……..…………. the morning.

3.

Peter goes ………………….. school …………………… bus.

4.

Irene lives near the school so she goes there ………………………. foot.

5.

My mother is not fond …………………… dogs. In fact, she is scared ………………… them.

6.

Many of my friends have their birthday ……………………. April but I don’t!
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Section III
WRITING
[20 MARKS]

Choose ONE topic and write a composition of about 100 – 150 words.
1.

A frightening dream

2.

What I want to do in the future

3.

A day at the shops with my friends

4.

An animal I saw at the zoo
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XENION HIGH SCHOOL
ENTRANCE EXAMS
ENGLISH
Duration 50 minutes

Sample 3

Candidate number: ………………………………………..
Score: …………………
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Section I
READING COMPREHENSION
[30 MARKS]

TEENAGER HIT BY METEORITE
On 5th June 2009, Gerrit Blank was walking to the school bus when he saw a ball of light in the
sky. It was coming straight towards him – it was a meteorite! The red-hot rock burnt the
schoolboy’s hand and hit the ground so hard that it made a 30cm-long hole in the road.
The meteorite crashed to Earth in Essen, Germany. Fourteen-year-old Gerrit told reporters: “I saw
a large ball of light and then I suddenly felt a pain in my hand. A moment later, there was an
enormous bang, like thunder. The noise was so loud that my ears were ringing for hours
afterwards. After the meteorite hit me, it was still falling fast enough to make a hole in the road!”
Gerrit took the tiny piece of rock, which was only about the size of a pea, to school and told the
story of his lucky escape. His classmates believed him when he showed them the scar he had on
his had from where the meteorite had hit him. “I’m really keen on science and my teachers
discovered that the rock is magnetic,’ he added. Experts think it was travelling at about 500
kilometres per hour when it hit Gerrit and that it probably began its journey from space as a much
bigger rock.
Most meteorites don’t actually reach Earth because they burn up in the atmosphere. Some of
them hit the ground but most of them land in water. It’s extremely rare for meteorites to hit
people – the chance is about 1 in 100 million. As far as we know, there’s only one other case
where a person survived a meteorite strike. In November 1954, a rock crashed through the roof
of a house in Alabama, USA. It landed on housewife Ann Hodges, who was asleep on the sofa
because she wasn’t feeling well.

A. Answer the questions based on the above text. [20 marks]
1.

What did Gerrit see on 5th June 2009 and where was he going when he saw it? [2]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.

What happened when this thing fell to the ground? Why? [2]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………………….
3. Where is Gerrit from and how old was he when this happened? [2]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………….………………………………………………………………………………………..
4. Give two details about what Gerrit told the reporters. [2]


…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

5. Why did Gerrit take the tiny piece of rock with him to school? [2]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. What made his classmates believe his story? [2]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. What facts did the experts give about this meteorite? Give two details. [2]


…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

8. What usually happens to meteorites as the fall down to Earth? Give two details. [2]


…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

9. Why is what happened to Gerrit unusual? [2]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
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10. What other case is there of a human being surviving a meteorite strike?
Give two details. [2]


…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

B. Mark the following statements as ‘T’ (true) or ‘F’ (false). [10]
1. Gerrit used to get the train to school.

2. Gerrit was not hurt by the meteorite.

3. Because the rock was so big, it made a hole in the road.

4. The noise from the meteorite was very loud.

5. After the meteorite hit Gerrit, to disappeared.

6. His classmates thought that his story was a dream.

7. Gerrit found out from his science book that meteorites are magnetic.

8. It is quite usual for meteorites to land in the sea.

9. Quite a few people have been hit by a meteorite.

10. In November 1954, a meteorite killed a lady in Alabama.
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Section II
LANGUAGE
[50 MARKS]

A.

Choose the correct answer. Put a circle round the letter of your choice. [20]

1.

Mary has black hair. …………….. hair is very long.

a. His
2.

b. Her

d. on

b. riding

c. rode

d. rides

b. as

c. with

d. of

b. more new

c. newer

d. new

b. expensiver

c. expensive

d. most expensive

I don’t think there is ………………….. in the house – it’s all dark. Let’s come back later.

a. nobody
9.

c. with

My dress for the party wasn’t cheap. It was much ….. than I had expected.

a. more expensive
8.

b. for

My mum’s car is ……………….. than my dad’s car.

a. newest
7.

d. For

Today my bag isn’t as heavy ………………… yesterday.

a. than
6.

c. Before

When I finish my homework, I like ……………….. my bike to relax.

a. ride
5.

b. If

Cathy isn’t keen ………………… pop music.

a. in
4.

d. It’s

………………. Jenny was doing her homework, her friend rang her.

a. While
3.

c. She’s

b. anybody

c. somebody

d. everybody

If John passes his exams, his father ………………… him a new bike.

a. buying

b. bought

c. buys

d. will buy

10. Many years ago …………………………. were not allowed to work.
a. women

b. womens

c. woman

d. womans
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B.

Write the correct question for each answer below. [10]

1.

How ..……………………………………………………………………………………………...………………………… ?

My little brother is 5 years old.
2.

Where ……………………………………………………………………………………………....…………………………?

My house is in the centre of Liopetri.
3.

Why ….…………………………………………………………………………………………………………………………?

I went to my friend’s house so she could help me with my Maths homework
4.

Who ……………………………………………………………………………………………………………………………?

That man is our new English teacher.
5.

What …………………………………………………………………………………………………………………………?

I like watching horror movies on TV.

C. Complete the passage below with the Past Simple form of the given verbs. [10]

A hundred years ago Professor van Osten, who (1) ……………………………. (be) a famous
mathematician, (2) …………………………… (say) that his horse, ‘Clever Hans’, could read, write and
add numbers. He really (3) ………………………….. (believe) it! When he (4)………………………………………
(ask) Hans a question, for example, the horse (5) ………………………………. (give) the answer by
stamping one foot on the ground. Many people (6) ……………………….. (be) interested in this story
but another scientist (7) ……………………………………… (make) a study of what was happening. He (8)
……………………….. (find) that the horse (9)………………………………… (get) the answers by looking at the
professor’s face, not by thinking.

Some years ago scientists (10) ……………………………… (try) to

communicate with other animals using their hands and they had some success with apes.
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D. Use the prepositions in the box to complete the sentences below. [10]
to

with

at

of

on

in

by

off

1.

Please turn the TV ………………………… because it’s too noisy and I can’t do my homework.

2.

I want to play tennis ………………………….. my cousin ………………… the weekend.

3.

My mother always walks ……………………… work ……………………… the summer.

4.

I have an appointment …………………….. 4.30 …………………………………. Friday so I can’t see you
then. Let’s meet later some time, ok?

5.

Tim is very jealous …………………………………….. his little sister.

6.

In August we are going to Crete …………………….. boat but we are flying back.

7.

I always go to the shops ………………. foot as I don’t live very far away from them.

Section III
WRITING
[20 MARKS]

Choose ONE topic and write a composition of about 100 – 150 words.
1.

An old man I know

2. The best birthday party I have ever had
3. My first day in primary school
4. Write a story about a man who got lost in the jungle.
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XENION HIGH SCHOOL
ENTRANCE EXAMS
MATHEMATICS
Duration 50 minutes

Sample 1
Candidate number: …………………………………. Score: …………
ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Να κάνετε τις πράξεις στον χώρο που δίνεται για κάθε άσκηση.
Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

INSTRUCTIONS
Answer all the questions. Each question is worth 10 marks.
Show your working in the area provided for each question.
Calculators are not allowed.
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1. Να γίνουν οι πιο κάτω πράξεις:
Find the following answers.

a. i. ͷʹǤ͵ൊͳͲൌ

ii. ͳǤʹͲͳൈͳͲͲൌ

b. ͶͺൊʹͶሺͻെʹൈ͵ሻൌ
c. ͳͺെሾሺͳʹെሻൈʹͶሿൌ
d. ͺͶൈͷെͳʹൊ͵ൌ
e. 35 − (18 + 9) ÷ 3 =

2. Να γίνουν οι πιο κάτω πράξεις:
Find the following answers.
a. ͷ െ͵ ൌ
b. ͵ͻǤͶͺൊͳͶǤͳൌ
c. ʹǤʹെͺǤͷͻൌ
d. ͷ െ͵  ൌ


e. 12.23 × 3.7 =

35 | P a g e

3. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε σε 60
παιδιά. Τα παιδιά ρωτήθηκαν για το πoιo είναι το αγαπημένο τους γεύμα.
The bar chart below shows the results from a survey carried out on a group of 60 children.
They were asked about their favourite lunch.

a. Πόσοι μαθητές απάντησαν στην έρευνα;
How many students completed the survey?

b. Ποιο γεύμα προτιμούν τα περισσότερα παιδιά;
Which lunch do children prefer the most?
c. Πόσα λιγότερα παιδιά προτιμούν σουβλάκια παρά μακαρόνια;
How many children less prefer kebab rather than spaghetti?

d. Πόσα παιδιά δεν απάντησαν στην έρευνα;
How many children did not complete in the survey?
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4. Πιο κάτω φαίνεται το διάγραμμα για ένα μοτίβο.
The following is a diagram of a pattern.

Διάγραμμα 1
Diagram 1

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 3

Diagram 2

Diagram 3

Διάγραμμα 4
Diagram 4

a. Να συμπληρώσετε το Διάγραμμα 4 του μοτίβου.
Complete Diagram 4 of the pattern.

b. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.
Complete the following table.

Διάγραμμα
Diagram
Κουκκίδες
Dots
Γραμμές
Lines
c.

1

2

3

2

3

4

4

7

10

4

5

Πόσες κουκκίδες και πόσες γραμμές θα έχει το Διάγραμμα 10?
How many dots and how many lines will there be in Diagram 10?
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5. Να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες.
Find the missing angles.
a.
x
55 o

b.

48 º

y

x

c.
80 o

x
120 o
140 o
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6. Στην Α΄ τάξη ενός μεγάλου σχολείου οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν σε τάξεις με 24
ή 30 ή 32 μαθητές χωρίς να περισσέψει κάποιος μαθητής.
In Year 1 of a big school, it is possible to divide the students into equal-sized classes of
either 24 or 30 or 32 and have no pupil left over.
a. Να βρείτε τον πιο μικρό αριθμό μαθητών που μπορούν να μοιραστούν σε τάξεις.
Find the smallest number of students that can be divided into classes.

b. Πόσες τάξεις θα υπάρχουν αν η κάθε τάξη έχει 24 μαθητές;
How many classes will there be if each class has 24 students?
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7. a. Να ονομάσετε τα πιο κάτω σχήματα.
Name the following shapes.

…………………………

…………………….

………………………………

b. Να σχεδιάσετε τους άξονες συμμετρίας των πιο κάτω σχημάτων.
Draw the lines of symmetry of the following shapes.

c. Να ονομάσετε τις πιο κάτω γωνίες.
Name the following angles.

……………………..

……………………….

……..……………….
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8.

3m

5m

6m

4m

5m

ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
NOT TO SCALE

6m
5.8m

4m

6m

3m
20m

Στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα φαίνεται το σχέδιο για την διακόσμηση ενός τοίχου. Τα σκιασμένα μέρη
του τοίχου θα βαφτούν με μπλε χρώμα και το υπόλοιπο θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα. Τα δύο τρίγωνα
στο εσωτερικό του τοίχου είναι τα ίδια με το τρίγωνο στην αριστερή άκρη του τοίχου. Με βάση το
σχέδιο του τοίχου να υπολογίσετε τα πιο κάτω.
The diagram above shows the design for the decoration of a wall. The shaded regions will be painted
with a blue colour and the remaining wall will be painted with a yellow colour. The two triangles on the
inside of the wall are the same as the triangle at the left edge of the wall. Based on the above diagram,
calculate the following.

a. Το εμβαδόν του μέρους του τοίχου που θα βαφτεί με μπλε χρώμα.
The area of the part of the wall that will be painted with a blue colour.
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b. Το εμβαδόν του μέρους του τοίχου που θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα.
The area of the part of the wall that will be painted in a yellow colour.

c. Την περίμετρο του μέρους που θα βαφτεί με μπλε χρώμα.
The perimeter of the part of the wall that will be painted with a blue colour.
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9. Η Μαρία κερδίζει το βραβείο της μαθήτριας της χρονιάς στην Κύπρο. Θα στείλει ταχυδρομικώς τρεις
φωτογραφίες από την τελετή της απονομής του βραβείου σε συγγενείς της.

•
•
•

μια μεγέθους 13cm × 23cm στον θείο της στην Ελλάδα
μια μεγέθους 15cm × 23cm στην αδερφή της στην Κίνα
μια μεγέθους 23cm × 35cm στην γιαγιά της στην Αγγλία

Maria wins the student of the year award in Cyprus. She will send three photographs of the award
ceremony by post to her relatives.

•
•
•

one of size 13cm × 23cm to her uncle in Greece
one of size 15cm × 23cm to her sister in China
one of size 23cm × 35cm to her grandma in England

Μέγιστα Μήκη
Maximum Lengths

Ελλάδα Greece

Υπόλοιπες Χώρες Other
Countries

13cm × 23.5cm

€1.90

€2.50

15.5cm ×23.5cm

€2.40

€2.90

23cm × 32.5cm

€2.80

€3.40

26cm × 38.5cm

€3.60

€5.60

Το κόστος για να σταλούν οι φωτογραφίες ταχυδρομικώς φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.
The cost of postage is shown in the table above.

a. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος για να στείλει η Μαρία τις τρεις φωτογραφίες.
Calculate how much it will cost Maria to send the three photographs.

b. Πόσα ρέστα θα πάρει η Μαρία αν πληρώσει με χαρτονόμισμα των €20;
How much change will Maria get if she pays with a €20 note?
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10. Στα πιο κάτω σχήματα, να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν.
Find the missing numbers in the diagrams below.
a.

b.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
GOOD LUCK!!!
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XENION HIGH SCHOOL
ENTRANCE EXAMS
MATHEMATICS
Duration 50 minutes

Sample 2
Candidate number: …………………………………. Score: …………
ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Να κάνετε τις πράξεις στον χώρο που δίνεται για κάθε άσκηση.
Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

INSTRUCTIONS
Answer all the questions. Each question is worth 10 marks.
Show your working in the area provided for each question.
Calculators are not allowed.
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1. Να γίνουν οι πιο κάτω πράξεις.
Find the following answers.

a. i. ͲǤͻͻൈͳͲͲͲൌ
ii. ǤͷൊͳͲͲൌ

b. ͵ൊሺͳʹെͺሻൌ
c. ʹͳെൈ͵ʹൊͻൌ
d. ͻെሺʹͳെͳሻൊʹൌ
e. 5 + [8 × (16 − 7) ÷ 2] =

2. Να γίνουν οι πιο κάτω πράξεις.
Find the following answers.

a. ͺǤʹെͻǤͷͳൌ
b. ǤͺൈʹǤ͵ൌ
c. ͵ǤͳʹൊͳǤͶൌ
d. Ͷ ͵ െʹ ൌ
e.

+2

ൌ
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3. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε σε παιδιά
κατασκήνωσης για το πoιo είναι το αγαπημένο τους άθλημα.
The bar chart below shows the results from a survey carried out on a group of children on a camping
trip. They were asked about their favourite sport.

a. Πόσα παιδιά συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα;
How many students took part in the survey all together?

b. Πόσα περισσότερα παιδιά προτιμούν το ποδόσφαιρο από το κολύμπι;
How many more students prefer football to swimming?

c. Ποιo άθλημα προτιμούν λιγότερo τα παιδιά;
Which sport do the students like the least?

d. Τι ποσοστό των παιδιών προτιμούν την αντισφαίριση;
Find the percentage of the students that prefer tennis.
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4. Μια οικογένεια που αποτελείται από 2 ενήλικες και 3 παιδιά βρίσκονται σε διακοπές. Ενοικίασαν από το
ξενοδοχείο ποδήλατα για εξόρμηση στο βουνό. Ο πίνακας χρέωσης ανά άτομο φαίνεται πιο κάτω.
A family of 2 adults and 3 children are on holiday. They have rented bicycles from the hotel to explore
the nearby mountains. The table below shows the pricelist.

Μεγάλο ποδήλατο
Large bicycle
Για μία ώρα For
one hour
€6

Κάθε επιπλέον ώρα
Every extra hour
€2

Μικρό
Small
Για μία ώρα For
one hour
€3.20

ποδήλατο
bicycle
Κάθε επιπλέον ώρα
Every extra hour
€1.10

a. Η οικογένεια ενοικιάζει 2 μεγάλα και 3 μικρά ποδήλατα για 5 ώρες. Ποιο θα είναι το
συνολικό κόστος;

The family has rented 2 large bicycles and 3 small bicycles for 5 hours. How much did
the family pay all together?

b. Για πενταμελείς οικογένειες το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικές τιμές για ενοικίαση
πάνω από μία ώρα.
For families with 5 members the hotel offers a special offer when renting bicycles for
more than one hour.

Μεγάλο ποδήλατο
Large bicycle

Μικρό ποδήλατο Small
bicycle

€ 15

€6

Ποια από τις δύο μεθόδους πληρωμής συμφέρει την οικογένεια; Να αιτιολογήσετε με πράξεις την
απάντησή σας.
Which of the two payment methods are better for the family? Show your working.
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5.
15 m

20 m
34 m
22 m

Χ ΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
NOT TO SCALE

60 m
Το πιο πάνω σχεδιάγραμμα είναι το σχέδιο ενός κήπου. Στο ασκίαστο μέρος υπάρχουν εποχιακά
λουλούδια, ενώ το υπόλοιπο μέρος του κήπου είναι καλυμμένο με γρασίδι. Με βάση το σχέδιο του
κήπου να υπολογίσετε τα πιο κάτω:
The diagram above shows a garden. In the unshaded area there are seasonal flowers. In the
remaining area there is grass. Using the diagram of the garden estimate the following:

a. Την περίμετρο του μέρους του κήπου που είναι καλυμμένο με γρασίδι.
The perimeter of the garden which contains the grass.

b. Το εμβαδόν του μέρους του κήπου που έχει λουλούδια.
The area of the garden which contains the flowers.

c. Το εμβαδόν του μέρους του κήπου που είναι καλυμμένο με γρασίδι.
The area of the garden which contains the grass.
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6. a. Τα μήκη των πλευρών του πιο κάτω τριγώνου είναι ίσα.
In the triangle below the lengths of the sides are equal.

i. Το τρίγωνο είναι γνωστό ως προς τις πλευρές του ως ............................... τρίγωνο.
Because of its equal sides, this triangle is called a(n) ................................ triangle.

ii. Να σχεδιάσετε τον άξονα ή τους άξονες συμμετρίας του πιο πάνω τριγώνου.
Draw the line or the lines of symmetry of the above triangle.

b. Το πιο κάτω τρίγωνο έχει δύο ίσα μήκη πλευρών.
The triangle below has two sides which have the same length.

xº

yº

i. Το τρίγωνο είναι γνωστό ως προς τις πλευρές του ως .............................. τρίγωνο.
Because of its sides, this triangle is called a(n) .............................. triangle.

ii. Να σχεδιάσετε τον άξονα ή τους άξονες συμμετρίας του πιο πάνω τριγώνου.
Draw the line or the lines of symmetry of the above triangle.
iii. Το άθροισμα των γωνιών  ݔκαι  ݕείναι ........................................
The sum of angles  ݔand  ݕis ........................................
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7. Σε μια ιπποδρομική κούρσα, τρία άλογα ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο
εκκίνησης. Το πρώτο άλογο διανύει τον γύρο σε 50 δευτερόλεπτα, το δεύτερο άλογο
σε 60 δευτερόλεπτα και το τρίτο άλογο σε 75 δευτερόλεπτα. Αν ξεκινήσουν
ταυτόχρονα, να βρείτε:
In a horse race, three horses start the race at the same time from the same starting position. The
first horse takes 50 seconds to complete a lap, the second horse takes 60 seconds and the third
horse takes 75 seconds. If they start at the same time:

a. Μετά από πόσα δευτερόλεπτα θα συναντηθούν για πρώτη φορά;
After how many seconds will they meet for the first time?

b. Πόσους γύρους θα κάνει το κάθε άλογο μέχρι να συναντηθούν για πρώτη φορά;
How many laps will each horse complete by the time they all meet for the first time?

c. Πόσες φορές θα ξανασυναντηθούν σε 20 λεπτά;
How many times will they meet in the first 20 minutes?
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8. Να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνιές.
Find the missing angles.
a.

43 º

108 º

κº

b.
123 º
88 º 107 º
λº

c.

48 º

νº

μº
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9.

Διάγραμμα 1
Diagram 1

Διάγραμμα 2
Diagram 2

Διάγραμμα 3
Diagram 3

Διάγραμμα 4
Diagram 4

a. Να συμπληρώσετε το Διάγραμμα 4 του μοτίβου.
Complete Diagram 4 of the pattern.

b. Να συμπληρώσετε τους πιο κάτω πίνακες.
Fill in the tables below.

Διάγραμμα

1

2

3

3

4

5

4

5

Diagram
Κουκκίδες
Dots

Διάγραμμα

1

2

3

4

1

3

6

10

5

6

10

Diagram
Τρίγωνα
Triangles
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c. Μια γραμμή αποκόπτει κάθε ένα από τα πιο κάτω διαγράμματα.
One line cuts each of the following triangles.
Διάγραμμα 1
Diagram 1

Διάγραμμα 2
Diagram 2

2 τρίγωνα
2 triangles

6 τρίγωνα
6 triangles

Διάγραμμα 3
Diagram 3

Πόσα τρίγωνα υπάρχουν στο Διάγραμμα 3;
How many triangles are there in Diagram 3?
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10. Στα πιο κάτω σχήματα, να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν.
Find the missing numbers in the diagrams below.
a.

b.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
GOOD LUCK!!!
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XENION HIGH SCHOOL
ENTRANCE EXAMS
MATHEMATICS
Duration 50 minutes

Sample 3
Candidate number: …………………………………. Score: …………
ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Να κάνετε τις πράξεις στον χώρο που δίνεται για κάθε άσκηση.
Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

INSTRUCTIONS
Answer all the questions. Each question is worth 10 marks.
Show your working in the area provided for each question.
Calculators are not allowed.
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1. Να γίνουν οι πιο κάτω πράξεις.
Find the following answers.

a. i. 0.09 x 10 000 =
ii. 98.78 ÷ 100 =

b. 24.56 x 46.3 =

c. 22.95  4.25 =

d. 7  (6  13)  3 

e. 15  12  2  3  4 

2. Να γίνουν οι πιο κάτω πράξεις.
Find the following answers.

a.

b.

2 3 1
  
3 4 6

2
3 1
4  2 1 
3
4 6

3 4

8 5

c. 4 
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1 9
7
 1 
10 5 18

d.

6

e.

2 11
4  
5 10

3. a. Να γράψετε τους πιο κάτω αριθμούς στη σειρά, αρχίζοντας από το μικρότερο.
Put the following numbers in order starting from the smallest one.

,

, 0.35 ,

c. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα κατάλληλα σύμβολα < , > , ή = .
Complete the following using the appropriate symbols < , > , or = .

i. 0.4 .……….

ii.

…………

iii.

…............
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4. Να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνιές.
Find the missing angles.

a.

155

x

135

x = ______

b.

2χ
χ

ψ

χ = ______
ψ = ______
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5. a. Να σχεδιάσετε τους άξονες συμμετρίας (αν υπάρχουν) στα πιο κάτω σχήματα.
Draw the lines of symmetry (if they exist) on the following shapes.

i.

ii.

b. Να βρεθεί το εμβαδόν και η περίμετρος του πιο κάτω σχήματος.
Find the area and the perimeter of the following shape.

8m
5m

5m
6m

5m

4m
5m
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6. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει την καταγραφή των παιδιών σε κάθε οικογένεια σε
ένα χωριό της Κύπρου.

The following diagram demonstrates the number of children in each family in a village of
Cyprus.
16

14
12
10

Αριθμός οικογενειών
Number of families

8
6
4
2

0
0

1

2

3

4

5

Αριθμός παιδιών
Number of children
Να βρείτε:
Find:

a. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός οικογενειών.
The total number of families in the village.

b. Πόσες οικογένειες δεν έχουν κανένα παιδί.
The number of families with no children.

c. Πόσες οικογένειες έχουν 3 παιδιά ή περισσότερα.
The number of families with 3 or more children.

d.

Πόσες οικογένειες έχουν λιγότερα από 2 παιδιά.

The number of families with less than 2 children.
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7. Ο κήπος ενός σπιτιού έχει το ακόλουθο ορθογώνιο σχήμα με μήκος 24m και πλάτος 21m.
Τα δύο σκιασμένα τρίγωνα με βάση 20m και ύψος 8m περιέχουν ανθισμένες
τριανταφυλλιές και τα 2 λευκά τρίγωνα με βάση 10m και ύψος 10m περιέχουν γρασίδι. Η
υπόλοιπη επιφάνεια αποτελεί τα μονοπάτια.

The garden of a house has the following rectangular shape with length 24m and width
21m. The two shaded triangles with base 20m and height 8m are planted with roses and
the two white triangles with base 10m and height 10m are planted with grass. The
remaining region represents footpaths.
24 m

10 m

10 m
_

21 m

8m

20 m

a. Να βρείτε το εμβαδόν της σκιασμένης επιφάνειας με τις τριανταφυλλιές.
Find the area of the shaded region with the roses.
b. Να βρείτε το εμβαδόν της λευκής επιφάνειας με το γρασίδι.
Find the area of the white region with the grass.
c. Να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας που αποτελεί τα μονοπάτια.
Find the area of the footpaths.

62 | P a g e

8. Τρεις ποδηλάτες αναχωρούν συγχρόνως από το ίδιο σημείο ενός κυκλικού στίβου και

κινούνται με την ίδια φορά. Ο πρώτος διανύει το στίβο σε 25 δευτερόλεπτα, ο δεύτερος σε
36 δευτερόλεπτα και ο τρίτος σε 45 δευτερόλεπτα.

Three cyclists start at the same time from the same starting point of a cylindrical stadium
and move in the same direction. The first completes a turn in 25 seconds, the second in 36
seconds and the third in 45 seconds.

a. Ύστερα από πόσο χρόνο μετά την αναχώρησή τους θα συναντηθούν στο σημείο
της αφετηρίας;

After how long after their starting time they will all three pass at the same time
from the starting point?

b. Πόσους γύρους θα κάνει ο κάθε ποδηλάτης μέχρι να ξανασυναντηθούν;
How many rounds will each cyclist do until they meet again for the first time?
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9. Σε μία τάξη 30 μαθητών, το παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Από αυτούς που παίζουν κάποιο μουσικό
όργανο, τα

παίζουν κιθάρα. Πόσοι μαθητές δεν παίζουν κιθάρα;

In a class of 30 students,
instrument,

play a musical instrument. Out of those who play a musical

play guitar. How many students do not play the guitar?
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10.
a. Στο πιο κάτω μοτίβο δίνεται μια σειρά από διαγράμματα τα οποία σχηματίζονται
ενώνοντας κουκκίδες.

The diagrams given below are created by joining dots and form a sequence.

i. Να ζωγραφίσετε το επόμενο διάγραμμα του μοτίβου. Draw
the next diagram of the pattern.

Διάγραμμα 1






Διάγραμμα 2






Διάγραμμα 3














Διάγραμμα 4




ii. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.
Complete the following table.

Διάγραμμα
Diagram

1

2

Κουκκίδες
Dots

3

5

3

4

5

iii. Πόσες κουκκίδες χρειαζόμαστε για να ζωγραφίσουμε το Διάγραμμα 10;
How many dots are needed to draw Diagram 10?
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b. Να βρείτε τον άγνωστο αριθμό x.
Find the unknown number x.

2

5

3

10
10
8

2
4

x
2

3

12

1

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
GOOD LUCK!!!
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XENION HIGH SCHOOL
Entrance Exams
Greek
Duration 50 minutes

Sample 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ..........................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:

............... /100
Οδηγίες: Γράψε τα στοιχεία σου σε αυτή τη σελίδα.
Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της εξέτασης.
Χρησιμοποίησε στυλό μπλε ή μαύρο μόνο.
Απόφυγε τη χρήση διορθωτικού.
Πρόσεξε την ορθογραφία σου.
Το γραπτό αποτελείται από τρία μέρη.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

(20 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Τα σημάδια μου είναι οι ήχοι
Ο Δημήτρης, 26χρονος φοιτητής του Τμήματος Φυσικής Επιστήμης, είναι τυφλός. Όμως, βλέπει τη ζωή πιο
καθαρά από πολλούς.
Λέγεται πως οι τυφλοί αναπτύσσουν παραπάνω κάποιες αισθήσεις τους. Ο Δημήτρης διευκρινίζει ότι
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να θέλει κανείς να συνεχίσει τη ζωή του. «Τίποτα δεν είναι αδύνατο», λέει
ο ίδιος και συνεχίζει: «Αν, όμως, κάποιος παραδοθεί και πει είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα,
είμαι τυφλός, τότε δε θα εκμεταλλευτεί κανένα από τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός».
Δημοσιογράφος: Εσύ, που δε σήκωσες τα χέρια ψηλά, ακούς κάτι παραπάνω απ’ ό,τι εγώ; Δημήτρης: Εσύ
βασίζεσαι στα μάτια σου. Θέλεις να πας σε μια περιοχή και λες ότι όταν θα δω περίπτερο θα στρίψω. Εγώ
μαθαίνω διαφορετικά τους δρόμους της πόλης. Τα σημάδια μου είναι οι ήχοι. Ο ήχος που σκορπάει το
μπαστούνι μπορεί να σε κάνει να καταλάβεις αν υπάρχει γειτονιά ή αν είσαι σε στενό δρόμο με
πολυκατοικίες.
Δημοσιογράφος: Στο δρόμο οι άνθρωποι πώς σου φέρονται;
Δημήτρης: Στους δρόμους είμαι όπως ο παλιός οδηγός που προσέχει τον καθένα που δεν ξέρει να οδηγεί ή
που οδηγεί άτσαλα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είτε σε βλέπουν με οίκτο είτε αδιαφορούν εντελώς. Δεν
ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ένα άτομο με αναπηρία κι αυτό είναι λυπηρό. Έπρεπε τα παιδιά που
πηγαίνουν Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, να κάνουν μαθήματα ειδικής αγωγής, ώστε, όταν βγουν στην
κοινωνία, να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν έναν ανάπηρο.
Σταύρος Θεοδωράκης, «Τα σημάδια μου είναι οι ήχοι», εφημ. Τα Νέα – Σαββατοκύριακο, 4/2/2006
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Να απαντήσεις προσεχτικά σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν, με βάση το πιο πάνω
κείμενο.
1. Ποια είναι η συμπεριφορά των περισσότερων ανθρώπων προς τους τυφλούς με βάση τα
λόγια του 26χρονου φοιτητή;
(4 μον.)

2. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα
άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το φοιτητή;
(3 μον.)

3. Να γράψετε ένα μήνυμα που θέλει να μεταδώσει στους ανθρώπους ο 26χρονος φοιτητής
μέσα από αυτό το κείμενο.
(3 μον.)

4. Οι πιο κάτω φράσεις είναι παρμένες από το κείμενο. Να εξηγήσεις με δικά σου λόγια τι
σημαίνουν:
(4 μον.)

«βλέπει τη ζωή πιο καθαρά από πολλούς»

«Τα σημάδια μου είναι οι ήχοι»
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5. Το πιο πάνω κείμενο είναι:

(1,5 μον.)

α) άρθρο σε ηλεκτρονική ιστοσελίδα
β) αφήγηση
γ) συνέντευξη
Γράψε το γράμμα της σωστής απάντησης στο κουτάκι

6. Ποιο στοιχείο από το κείμενο σε βοήθησε να βρεις την απάντηση της προηγούμενης
ερώτησης;
(1,5 μον.)

7. Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση:

(3 μον.)

1. Η λέξη «διευκρινίζει» σημαίνει:
α) εξηγεί
β) διαμαρτύρεται
γ) αμφιβάλλει

2. Η λέξη «αδύνατο» σημαίνει:
α) λεπτό
β) απραγματοποίητο
γ) απαραίτητο

3. Η λέξη «οίκτος» σημαίνει:
α) λύπηση/συμπόνοια
β) χαρά
γ) κατανόηση
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

(40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

1. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο
πρόσωπο και αριθμό, στον χρόνο που σου δίνεται.
(6 μον.)

α) Η βροχή ………….....…..........……… τα χωράφια δύο φορές αυτό το μήνα. (ποτίζω, αόριστος)
β) ……………………....……….. πολύ με την αποτυχία του. (στεναχωριέμαι, παρακείμενος, γ’ ενικού)
γ) Ο Πέτρος από ’δω και στο εξής ……..........……………………...... σκληρά για να συντηρήσει την
οικογένειά του. (εργάζομαι, εξακολουθητικός μέλλοντας)
δ) Θυμάμαι ότι το παιχνίδι αυτό δεν το …….........………………………. ποτέ. (χορταίνω, παρατατικός, α’
πληθυντικού)
ε) Η αδερφή μου, μόλις ………….....…………………….., όταν ήρθαν οι γείτονες στο σπίτι της. (ξαπλώνω,
υπερσυντέλικος)
στ) Η κυρία Μαρία …………….........… γρήγορα –γρήγορα το παιδί της και έφυγαν βιαστικοί για το
νοσοκομείο. (ντύνω, αόριστος)

2. Να μεταφέρεις τις πιο κάτω προτάσεις στον αντίθετο αριθμό.

(8 μον.)

Το βράδυ ρίχνω το δίχτυ και το μαζεύω το πρωί.
……………………………………………………………………………………….............…………...
Οι τιμές του κρέατος θα ανέβουν κατακόρυφα σήμερα.
…………………………………………………………………………………….……………..
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3. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά, βάζοντας τη λέξη της παρένθεσης στον σωστό τύπο.
(7 μον.)
α) Αυτός ο δρόμος έχει ........................... (πολύς) φασαρία.
β) Έχει αφιερώσει στο έργο αυτό ....................... (πολύς) κόπο και χρόνο.
γ) Έχει όλα τα γνωρίσματα του συνετού και .................................. (επιεικής) ανθρώπου.
δ) Δεν ήταν ........................ (σαφής) οι προθέσεις του.
ε) Πιστεύω πως πολλοί από τους ..................................... (συνάδελφος) θα συμφωνήσουν με τις
συγκεκριμένες προτάσεις.
στ) Ως πρόεδρος του ......................... (σύλλογος) έχει πολλά και δύσκολα ...................... (καθήκον)
4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα μονολεκτικά παραθετικά των
επιθέτων που βρίσκονται στην παρένθεση, στο σωστό γένος, αριθμό και πτώση.
(4 μον.)
α) Η Ελλάδα είναι ............................................... τουριστικός προορισμός από το Μεξικό.
(ασφαλής, συγκριτικός βαθμός)
β) Η Νίκη γέννησε ένα .......................................... μωρό. (υγιής, υπερθετικός βαθμός)
γ) Η Σαντορίνη είναι ένα ....................................... νησί στην Ελλάδα. (μαγευτικός, υπερθετικός
βαθμός)
δ) Στη σκυταλοδρομία ο Πάρης αποδείχθηκε .................................... από όλους τους συμμαθητές
του. (ταχύς, συγκριτικός βαθμός)

5. Να συμπληρώσεις τα κενά με το αντίστοιχο ρήμα (στο α’ πρόσωπο ενικού ενεστώτα) ή
ουσιαστικό (στην ονομαστική ενικού)
(4 μον.)
Παραδείγματα:

γραφή  γράφω

συμπλήρωση  συμπληρώνω

α. .................................... προσεγγίζω
β. προμηθευτής  .....................................
γ. ....................................  εκπαιδεύω
δ. ....................................  εκμεταλλεύομαι
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6. Να διαβάσεις προσεκτικά τις πιο κάτω ασκήσεις και να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
(8 μον.)
α. Βλέπει τη ζωή πιο καθαρά από πολλούς.
Γραμματικά, η λέξη καθαρά είναι:
α. επίθετο
β. επίρρημα
γ. ουσιαστικό
β. Οι τυφλοί αναπτύσσουν περισσότερο κάποιες αισθήσεις τους.
Γραμματικά, η λέξη κάποιες είναι:
α. αντωνυμία
β. ουσιαστικό
γ. επίρρημα
γ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να θέλει κανείς να συνεχίσει τη ζωή του.
Γραμματικά, η λέξη απαραίτητη είναι:
α. ουσιαστικό
β. μετοχή
γ. επίθετο
δ. Εγώ μαθαίνω διαφορετικά τους δρόμους της πόλης.
Συντακτικά, η φράση τους δρόμους είναι:
α. υποκείμενο
β. αντικείμενο
γ. κατηγορούμενο
ε. Ο Δημήτρης είναι φοιτητής του Τμήματος Φυσικής Επιστήμης.
Συντακτικά, η λέξη φοιτητής είναι:
α. αντικείμενο
β. υποκείμενο
γ. κατηγορούμενο
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στ. Με - ω - γράφεται η λέξη:
α. διαφημίζ.....ντας
β. σκαρφαλών......ντας
γ. σκορπ...΄..ντας
ζ. Με - η - γράφεται η λέξη:
α. προσπάθ......σα
β. στολ.....στε
γ. ντυθ......τε
η. Με - αι – γράφεται η λέξη:
α. οργανωθείτ...........
β. χρησιμοποιούντ..........
γ. ποτίστ........

7. Ενεργητική – Παθητική Σύνταξη

(3 μον.)

Οι ανάπηροι δεν αντιμετωπίζονται όπως θα έπρεπε από την κοινωνία.
α. Ποιο είναι το είδος σύνταξης της πιο πάνω πρότασης; Βάλε Χ στο σωστό κουτάκι.
Ενεργητική Σύνταξη

Παθητική Σύνταξη

β. Να μετατρέψεις την πιο πάνω πρόταση στο αντίστροφο είδος.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ - ΈΚΘΕΣΗ

(40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Να περιγράψεις ένα πρόσωπο που θαυμάζεις και να εξηγήσεις για ποιους λόγους αισθάνεσαι
θαυμασμό για αυτό. Φρόντισε η έκθεσή σου να κυμαίνεται από 150-200 λέξεις.
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XENION HIGH SCHOOL
Entrance Exams
Greek
Duration 50 minutes

Sample 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ..........................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:

............... /100
Οδηγίες: Γράψε τα στοιχεία σου σε αυτή τη σελίδα.
Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της εξέτασης.
Χρησιμοποίησε στυλό μπλε ή μαύρο μόνο.
Απόφυγε τη χρήση διορθωτικού.
Πρόσεξε την ορθογραφία σου.
Το γραπτό αποτελείται από τρία μέρη.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

(18 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΦΩΚΙΑΣ
Ένας ψαράς και η γυναίκα του, περνούσαν μεγάλες φτώχειες —η χρονιά
ήταν πολύ κακή— και όταν δεν υπήρχε πια λέπι, ο ψαράς λέει στη
γυναίκα του: «Αυτό το βρωμόψαρο τρώει την μπουκιά απ’ το στόμα των
παιδιών μας. Μου ’ρχεται να το πάρω και να το πετάξω στη θάλασσα·
ας πάει να βρει τους όμοιούς του· αυτοί ξέρουν κάτι τρύπες και
ξεχειμωνιάζουν, χωμένοι κάτω από φύκια κι όλο και ξετρυπώνουν
κανένα ψάρι για φαΐ».
Η γυναίκα του ψαρά έπεσε γονατιστή μπροστά στον άντρα της και τον παρακαλούσε να λυπηθεί τη φώκια,
αλλά μάταια. Τα χαράματα, ο ψαράς έβαλε τη φώκια μέσα στη βάρκα του και την ξεμπάρκαρε σ’ ένα
ξερονήσι. Η φώκια άρχισε να παίζει χαζοχαρούμενα με τις άλλες φώκιες και ούτε που πήρε είδηση πως η
βάρκα έφευγε.
Ο ψαράς γύρισε στην καλύβα του με την καρδιά ραγισμένη απ’ το χαμό του συντρόφου του. Μόλις μπήκε
μέσα, βρήκε τη φώκια να στρογγυλοκάθεται μπροστά στη φωτιά και να στεγνώνει τη γούνα της. Άντεξαν
την πείνα για λίγες μέρες ακόμα. Μετά, ο ψαράς, αλαλιασμένος απ’ τις φωνές των παιδιών του που
ζητούσαν φαΐ, αποφάσισε να δράσει πιο δυναμικά. Αυτή τη φορά, ξανοίχτηκε πολύ βαθιά στη θάλασσα
και πέταξε τη φώκια στο νερό, μακριά απ’ τις ακτές. Η φώκια προσπαθούσε απεγνωσμένα να γαντζωθεί
από τη βάρκα με τα πτερύγιά της που μοιάζουν με χέρια. Ο ψαράς, εκνευρισμένος, της δίνει μια με το
κουπί, με αποτέλεσμα να της σπάσει το ένα πτερύγιο. Η φώκια έμπηξε κάτι τσιριχτά σαν άνθρωπος και
χάθηκε μέσ’ στο νερό, που βάφτηκε κόκκινο απ’ το αίμα της.
Ο ψαράς γύρισε σπίτι του ψυχικό ράκος. Αυτή τη φορά η φώκια δεν τον περίμενε κάτω απ’ την καμινάδα.
Την ίδια νύχτα, όμως, ακούστηκαν φωνές έξω στο δρόμο. Ο ψαράς νόμιζε ότι κάποιον σκοτώνουν και
βγήκε να βοηθήσει το θύμα. Μπροστά στην πόρτα βρήκε τη φώκια που είχε συρθεί μέχρι το σπίτι και
φώναζε γοερά, υψώνοντας στον ουρανό το ματωμένο της πτερύγιο. Τη μάζεψαν, την περιποιήθηκαν κι
ούτε που ξανασκέφτηκαν ποτέ να τη διώξουν απ’ το σπίτι· άλλωστε, από εκείνη τη στιγμή, η ψαριά ήταν
κάθε φορά και καλύτερη.
Ζεράρ ντε Νερβάλ, στο Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Ανθολόγιο μεταφράσεων, Β΄ Ενιαίου Λυκείου, 2000

1. Να γράψεις δύο λόγους για τους οποίους ο ψαράς θέλει να διώξει τη φώκια από το σπίτι του.
(4 μον.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. α) Η πιο κάτω φράση είναι παρμένη από το κείμενο. Αφού την διαβάσεις, να εξηγήσεις με
δικά σου λόγια πώς αισθανόταν ο ψαράς κάθε φορά που εγκατέλειπε τη φώκια του. ( 2 μον.)
«Ο ψαράς γύρισε σπίτι του ψυχικό ράκος.»
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Τι σχήμα λόγου είναι η πιο κάτω φράση; Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση

(2 μον.)

«με την καρδιά ραγισμένη»
α) παρομοίωση
β) μεταφορά
γ) προσωποποίηση
3. α) Πώς αντιδρούσε η φώκια στην προσπάθεια του ψαρά να απαλλαγεί από αυτήν; ( 2 μον.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Γιατί νομίζεις ότι αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο;

( 2 μον.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ποιο μήνυμα δίνει το κείμενο για τη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα; (2 μον.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. α) Nα γράψεις ένα (1) συνώνυμο για την καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου.(2 μον.)



γύρισε = ____________________ (4η παράγραφος)
απεγνωσμένα = ____________________ (4η παράγραφος)

β) Nα γράψεις ένα (1) συνώνυμο για την καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου.(2 μον.)



όμοιους ≠ ____________________ (2η παράγραφος)
υψώνοντας ≠ ____________________ (τελευταία παράγραφος)

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

(42 ΜΟΝΑΔΕΣ)

1. Στις προτάσεις πιο κάτω, να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των ρημάτων με - ε ή - αι. (6 μον.)
α) Το παραδέχομ____, έκανα λάθος!
β) Μελετήσαμ____ πολύ σκληρά γι’ αυτές τις εξετάσεις.
γ) «Μη με ενοχλείτ____», είπε η μητέρα θυμωμένη στα παιδιά της.
δ) Ακούγετ____ ένας δυνατός θόρυβος.

2. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με το κατάλληλο φωνήεν.

(7 μον.)

ι, η, υ, ει ή οι

βρ____κα

ο ελαφρ____ς

μύρ____σα

οι έξοδ____

ομολόγ____σα

η πλατ____ά

άθρ____σα

o βυσσιν____ς

μ____νε

τα δάσ____

ο κλ____στός

____δα

το κυπαρίσσ____

οι διεθν___ς
78 | P a g e

3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων
στον κατάλληλο τύπο της προστακτικής.
(2 μον.)
α) Ο γυμναστής είπε στο παιδί: «__________________ (λυγίζω) τα γόνατά σου».
β) ________________ (κατεβαίνω) από το δέντρο αμέσως, φώναξε η γιαγιά στα εγγονάκια της.

4. Στην πιο κάτω πρόταση, να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική, χωρίς να
αλλάξεις τον χρόνο του ρήματος.
(2 μον.)
Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναζητείται από τους αρχαιολόγους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Να μεταφέρεις την πιο κάτω πρόταση στον αντίθετο αριθμό.

(5 μον.)

Ο διευθυντής της εταιρείας πρόσφερε αύξηση στον υπάλληλο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ στην
κατάλληλη πτώση και με το επίρρημα πολύ.
(4 μον.)
α) Η γρίπη επηρέασε την υγεία __________________ ανθρώπων.
β) Με απογοήτευσες πάρα ___________________
γ) Η γιαγιά μου, αν και είναι μεγάλη, έχει _______________ ενέργεια μέσα της.
δ) _________________ αδέσποτα δυστυχώς κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας.

7. Να μεταφέρεις τα πιο κάτω ρήματα στο χρόνο που δίνεται στην παρένθεση βάζοντάς τα στο
σωστό πρόσωπο.
(9 μον.)
α. Οι δύο γέροι _________________________ (θυμάμαι, αόριστος) τη νιότη τους.
β. Οι εργάτες ______________________ (γκρεμίζω, υπερσυντέλικος) δύο τοίχους για να ανοίξει ο
χώρος.
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γ. «Νομίζω σε ξέρω! Κάπου σε ___________________________ (βλέπω, παρακείμενος) ξανά».
δ. Η παράσταση είναι εξαιρετική. Το κοινό _______________________ (δακρύζω, στιγμιαίος
μέλλοντας) από τη συγκίνηση.
ε. Δεν _________________________ (αιτιολογώ, ενεστώτας, β΄ πληθυντικού) τις απόψεις σας, γι’
αυτό δεν ________________________ (γίνομαι, ενεστώτας, β΄ πληθυντικού) πειστικοί.

8. Να διαβάσεις προσεκτικά τις πιο κάτω ασκήσεις και να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
(7 μον.)
1. Ο καιρός σήμερα είναι κατάλληλος για βόλτα.
Συντακτικά, η λέξη καιρός είναι:
α. Κατηγορούμενο
β. Υποκείμενο
γ. Αντικείμενο
2. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
Συντακτικά, η λέξη δύσκολη είναι:
α. Υποκείμενο
β. Αντικείμενο
γ. Κατηγορούμενο
3. Ακολούθησα τις οδηγίες που μου έδωσες.
Συντακτικά, η λέξη οδηγίες είναι:
α. Υποκείμενο
β. Ρήμα
γ. Αντικείμενο
4. Να είσαι ήσυχος στο μάθημα!
Γραμματικά, η λέξη ήσυχος είναι:
α. Ρήμα
β. Επίθετο
γ. Ουσιαστικό
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5. Ο χρόνος είναι χρήμα.
Γραμματικά, η λέξη χρόνος είναι:
α. Επίθετο
β. Αντωνυμία
γ. Ουσιαστικό
6. Αυτός ο δρόμος έχει πολλή φασαρία.
Γραμματικά, η λέξη αυτός είναι:
α. Μετοχή
β. Αντωνυμία
γ. Ουσιαστικό
7. Με -ω- γράφεται η λέξη:
α. γράφ____ντας
β. μελετ____ντας
γ. διασκεδάζ____ντας

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ - ΈΚΘΕΣΗ

(40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Να γράψεις μια έκθεση (περίπου 150 λέξεις) με τίτλο: «Το αγαπημένο μου ζώο»

Στο κείμενό σου πρέπει:


Να περιγράψεις το αγαπημένο σου ζώο.



Να εξηγήσεις γιατί το θεωρείς καλύτερο από τα άλλα.



Να αφηγηθείς ένα περιστατικό που έζησες μαζί του.



Να γράψεις γενικά τις σκέψεις και συναισθήματά σου για αυτό.
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XENION HIGH SCHOOL
Entrance Exams
Greek
Duration 50 minutes

Sample 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ..........................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:

............... /100
Οδηγίες: Γράψε τα στοιχεία σου σε αυτή τη σελίδα.
Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της εξέτασης.
Χρησιμοποίησε στυλό μπλε ή μαύρο μόνο.
Απόφυγε τη χρήση διορθωτικού.
Πρόσεξε την ορθογραφία σου.
Το γραπτό αποτελείται από τρία μέρη.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

(25 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Ο ΒΑΝΚΑΣ

Ο Βάνκας Ζούκοφ, ένα παιδάκι εννιά χρονών, δουλεύει εδώ και τρεις μήνες καλφάς1 στο
τσαγκαράδικο του Αλιάχιν στη Μόσχα. Τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων δεν
πλάγιασε. Περίμενε να φύγει το αφεντικό με τους μαστόρους για τον όρθρο. Και μόλις απόμεινε
μονάχος στο μαγαζί, πήρε από το ντουλάπι του αφεντικού το καλαμάρι2 με το μελάνι, ένα
κοντυλοφόρο3 με σκουριασμένη πένα, άπλωσε το χαρτί στο παλιοτράπεζο με τα εργαλεία και
ετοιμάστηκε να γράψει.
Πολυαγαπημένε μου παππού Κωσταντή Μακάριτς.
Σου γράφω γράμμα. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ο Θεός να σου δίνει όλα τα καλά. Δεν
έχω πια ούτε πατέρα ούτε μάνα, μοναχά εσύ μου απόμεινες.
Ο Βάνκας κοίταξε κατά το σκοτεινό παραθύρι και ’κει πάνω στο σκοτεινό τελάρο που τρεμούλιαζε
το φως του κεριού ζωντάνεψε η μορφή του παππού του, του Κωσταντή Μακάριτς. [...]
Ο Βάνκας αναστέναξε, βούτηξε την πένα στο καλαμάρι και εξακολούθησε το γράμμα του:
Σου γράφω τα βάσανά μου, παππού. Χθες το αφεντικό με άρπαξε από τα μαλλιά, με τράβηξε στην
αυλή και με ρήμαξε στο ξύλο γιατί εκεί που κουνούσα το μωρό με πήρε ο ύπνος. Την άλλη
βδομάδα πάλι η κυρά μού είπε να καθαρίσω μια ρέγγα και ’γω άρχισα από την ουρά. Και τότε μου
άρπαξε τη ρέγγα και την έτριβε στα μούτρα μου. Και οι καλφάδες του μαγαζιού όλοι με
βασανίζουν. Με στέλνουν στην ταβέρνα να πάρω βότκα και με βάνουν να κλέβω το τουρσί του
αφεντικού και κείνος με κοπανάει με ό,τι κρατάει στα χέρια του. Όσο για φαΐ, άσ’ τα! Το πρωί
ξεροκόμματο, το μεσημέρι κουρκούτι 4, το βράδυ πάλι ξεροκόμματο...
Ο Βάνκας ζάρωσε τα χείλη του από το παράπονο, σφούγγισε τα μάτια με τη μουντζουρωμένη του
γροθίτσα και ένας λυγμός ανέβηκε στο λαιμό του. Αναστέναξε βαθιά και στύλωσε ξανά το βλέμμα
του στο παραθύρι. Θυμήθηκε πως ο παππούς πήγαινε στο δάσος να κόψει έλατο για τον αφέντη
και έπαιρνε πάντα μαζί και το εγγονάκι του. Τι όμορφα που ήταν! Ο παππούς σφύριζε,
τριζοβολούσε ο πάγος στο μονοπάτι και ο Βάνκας τα άκουγε όλα και σφύριζε κι αυτός. [...] Όταν
ζούσε ακόμα η Πελαγία, η μάνα του Βάνκα ήταν καμαριέρα της κυράς και η δεσποινίς Όλγα
φόρτωνε τον Βάνκα με γλυκά και για να περάσει την ώρα της τον μάθαινε να διαβάζει, να γράφει

καλφάς: βοηθός τσαγκάρη
καλαμάρι: δοχείο ειδικό για μελάνι
3
κοντυλοφόρος: καλάμι που το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για να γράφουν
4
κουρκούτι: χυλός από αλεύρι, νερό κι αλάτι
5
καπίκι: ρωσικό νόμισμα
1
2
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και να λογαριάζει ως το εκατό. Μα σαν πέθανε η Πελαγία, έστειλαν το ορφανό στον παππού του
στην κουζίνα και από κει στη Μόσχα βοηθό στον Αλιάχιν, τον τσαγκάρη.
Έλα γρήγορα αγαπημένε μου παππού, για τ’ όνομα του Θεού. Σε παρακαλώ, πάρε με από δω!
Λυπήσου με το δύστυχο ορφανό, γιατί όλοι με δέρνουν και πεινάω πολύ. Και έχω τόση
στενοχώρια που δεν ξέρω πώς να σου την πω. Δεν είναι ζωή αυτή, χειρότερη και από του
σκύλου... Ο εγγονός σου, Ιβάν Ζούκοφ, αγαπημένε μου παππού, έλα.
Ο Βάνκας δίπλωσε το γράμμα στα τέσσερα και το έβαλε στο φάκελο που είχε αγοράσει την
προηγούμενη μέρα ένα καπίκι5. Ύστερα, σκέφτηκε λίγο, βούτηξε την πένα στο καλαμάρι κι
έγραψε:
Για τον παππού στο χωριό.
Έξυσε λίγο το κεφάλι του, ξανασκέφτηκε και πρόσθεσε στον φάκελο:
Κωσταντή Μακάριτς.
Γρήγορα γρήγορα ο Βάνκας έτρεξε στο κοντινότερο κουτί και πέρασε το πολύτιμο μήνυμά του στη
χαραμάδα...Ύστερα από μία ώρα κοιμόταν με σφιγμένες τις γροθίτσες νανουρισμένος από τις
γλυκές ελπίδες του.
Άντον Τσέχωφ, Ο Βάνκας (διασκευή)

1. Το πιο πάνω κείμενο αναφέρεται στην παιδική βιοπάλη. Τι σημαίνει η φράση «παιδική
βιοπάλη»; Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
(2 μον.)
α) η παιδική εγκληματικότητα
β) η έλλειψη μόρφωσης στα παιδιά
γ) η παιδική εργασία για επιβίωση

2. Να συγκρίνεις τη ζωή του Βάνκα στη Μόσχα με εκείνη που ζούσε στο χωριό του.
(Να δώσεις δύο (2) πληροφορίες για τη ζωή του στην πόλη και δύο (2) για τη ζωή του στο χωριό.)
(12 μον.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Έχοντας υπόψη σου το πιο πάνω κείμενο, να εξηγήσεις με δικά σου λόγια την πιο κάτω
φράση:
(3 μον.)
«Δεν είναι ζωή αυτή, χειρότερη και από του σκύλου.»
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Γράψε δύο (2) συναισθήματα που ένιωσες, διαβάζοντας το διήγημα και δικαιολόγησέ τα.
(4 μον.)
α) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. α) Να γράψεις ένα (1) συνώνυμο για την καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου.
(2 μον.)


δουλεύει = __________________________



βασανίζουν = __________________________
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β) Να γράψεις ένα (1) αντίθετο για την καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου.
(2 μον.)


στενοχώρια ≠ __________________________



πρόσθεσε ≠ __________________________

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

(35 ΜΟΝΑΔΕΣ)

1. Να διαβάσεις προσεκτικά τις προτάσεις της Στήλης Α και α) να γράψεις σε ποια έγκλιση
βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα και β) να μετατρέψεις τις προτάσεις στην προστακτική.
(2 μον.)
ΣΤΗΛΗ Α

ΕΓΚΛΙΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Θέλω να καθαρίσεις το δωμάτιό σου.
Να με βοηθήσετε στη μεταφορά.

2. Να μεταφέρεις τα πιο κάτω ρήματα στον κατάλληλο χρόνο, διατηρώντας το πρόσωπο στο
οποίο βρίσκονται.
(6 μον.)
Παρακείμενος: κοιτάζω  ___________________________________________
Στιγμιαίος μέλλοντας: αποφεύγουν  __________________________________
Αόριστος: αρρωσταίνει ____________________________________________
Υπερσυντέλικος: αντιλαμβάνεσαι ____________________________________
Συντελεσμένος μέλλοντας: διδάσκομαι  ________________________________
Παρατατικός: βλέπουμε  ____________________________________________
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3. Να μεταφέρεις τις προτάσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα. (2 μον.)
α) «Βγείτε έξω» μάς είπε ο καθηγητής.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Ο δάσκαλος μάς ρώτησε αν η εργασία μας φάνηκε δύσκολη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Να μετατρέψεις τη σύνταξη των προτάσεων από ενεργητική σε παθητική και αντίστροφα,
χωρίς να αλλάξεις τον χρόνο του ρήματος.
(2 μον.)
α) Το φως του ήλιου φωτίζει και θερμαίνει τη γη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Ο ουρανός έχει σκεπαστεί από πυκνά σύννεφα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Να μεταφέρεις την πιο κάτω πρόταση στον αντίθετο αριθμό.

(2 μον.)

Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόλυση του εργάτη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά των προτάσεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις της
παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση.
(6 μον.)
α) Μας σέρβιρε το φαγητό σε _____________________ (βαθύς) πιάτα.
β) Μαζεύτηκαν __________________ (πολύς) άνθρωποι στην πλατεία σήμερα.
γ) Σήμερα είχαμε αρκετούς _______________________ (απών) μαθητές και δεν κάναμε μάθημα.
δ) Περιμένω να ακούσω τις _______________________ (εντύπωση) σας.
ε) Είμαι παιδί μιας _______________________ (πολυμελής) οικογένειας.
στ) Ο δήμαρχος ενημέρωσε τους ________________________ (κάτοικος) ότι ο δρόμος
θα ασφαλτοστρωθεί.
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7. Να γράψεις τα μονολεκτικά παραθετικά (συγκριτικός, υπερθετικός) των πιο κάτω επιθέτων
χωρίς να αλλάξεις το γένος, την πτώση και τον αριθμό των ουσιαστικών που προσδιορίζουν.
(4 μον.)
Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

α) υγιής (άνθρωπος)
β) μεγάλα (προβλήματα)
γ) πλατύς (δρόμος)
δ) ωφέλιμο (φρούτο)

8. Σύμφωνα με τις λέξεις που δίνονται στον πιο κάτω πίνακα, να γράψεις παράγωγα ρήματα,
ουσιαστικά και επίθετα.
(3 μον.)
Ρήματα

Ουσιαστικά

Επίθετα

α) βοηθώ
β)
γ)

συμπαθής
ικανοποίηση

9. Να διαβάσεις προσεκτικά τις πιο κάτω ασκήσεις και να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
(8 μον.)
α) Όλα τώρα φαίνονταν συνηθισμένα στο παιδί.
Συντακτικά, η λέξη όλα είναι:
α. Κατηγορούμενο
β. Αντικείμενο
γ. Υποκείμενο
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β) Ήταν πολύ κουρασμένος, γι’ αυτό και δεν ήρθε στο πάρτι.
Συντακτικά, η λέξη κουρασμένος είναι:
α. Κατηγορούμενο
β. Αντικείμενο
γ. Υποκείμενο
γ) Βλέπεις την Αθήνα από το μπαλκόνι του.
Συντακτικά, η λέξη Αθήνα είναι:
α. Υποκείμενο
β. Ρήμα
γ. Αντικείμενο
δ) Το γρήγορο φαγητό έχει γίνει τρόπος ζωής.
Γραμματικά, η λέξη φαγητό είναι:
α. Ρήμα
β. Επίθετο
γ. Ουσιαστικό
ε) Τέτοια συμπεριφορά δεν την περίμενε κανείς .
Γραμματικά, η λέξη τέτοια είναι:
α. Επίθετο
β. Αντωνυμία
γ. Ουσιαστικό
στ) Με -υ- γράφεται η λέξη:
α. βαρ…ς
β. χρυσαφ….ς
γ. βράδ….α
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7. Με -ω- γράφεται η λέξη:
α. αναπτυσσ..΄..μενος
β. εξηγ..΄..ντας
γ. απελευθερών….ντας
8. Με -αι- γράφεται η λέξη:
α. βαθ..΄..νω
β. παραμ..΄..νω
γ. προσφ..΄..ρω

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ - ΈΚΘΕΣΗ

(40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Να γράψεις γράμμα (150-200 λέξεις) σ’ ένα φίλο σου που βρίσκεται στο εξωτερικό, τον οποίο θα
φιλοξενήσεις στο σπίτι σου. Να του αναφέρεις σε ποια μέρη της περιοχής σου σκοπεύεις να τον
πάρεις και γιατί.
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Xenion High School
Entrance Exam
Non-verbal Reasoning
Duration: 15 minutes
Sample 1

Candidate number: ………………………………….
Score: …………

Η εξέταση αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Πρέπει να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.

This exam consists of 25 multiple choice questions.
You must answer ALL the questions.
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ΜΕΡΟΣ Α / PART A

Βρες το σχήμα που συμπληρώνει το τετράγωνο. Κύκλωσε το γράμμα.
Find the shape which completes the square. Circle the letter.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
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ΜΕΡΟΣ B / PART B

Βρες το σχήμα που συμπληρώνει ή συνεχίζει τη σειρά. Κύκλωσε το γράμμα.
Find the shape which completes or continues the series. Circle the letter.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
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ΜΕΡΟΣ Γ / PART C

Ποιο σχήμα είναι πιο όμοιο με τα σχήματα στα αριστερά; Κύκλωσε το γράμμα.
Which shape is most similar to the shapes on the left? Circle the letter.

1

2

3

4

5
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Xenion High School
Entrance Exam
Non-verbal Reasoning
Duration: 15 minutes
Sample 2

Candidate number: ………………………………….
Score: …………

Η εξέταση αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Πρέπει να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.

This exam consists of 25 multiple choice questions.
You must answer ALL the questions.
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ΜΕΡΟΣ Α / PART A

Βρες το σχήμα που συμπληρώνει το τετράγωνο. Κύκλωσε το γράμμα.
Find the shape which completes the square. Circle the letter.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
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ΜΕΡΟΣ B / PART B

Βρες το σχήμα που συμπληρώνει ή συνεχίζει τη σειρά. Κύκλωσε το γράμμα.
Find the shape which completes or continues the series. Circle the letter.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
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ΜΕΡΟΣ Γ / PART C

Ποιο σχήμα είναι πιο όμοιο με τα σχήματα στα αριστερά; Κύκλωσε το γράμμα.
Which shape is most similar to the shapes on the left? Circle the letter.
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Xenion High School
Entrance Exam
Non-verbal Reasoning
Duration: 15 minutes
Sample 3
Candidate number: ………………………………….
Score: …………

Η εξέταση αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Πρέπει να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.

This exam consists of 25 multiple choice questions.
You must answer ALL the questions.
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ΜΕΡΟΣ Α / PART Α

Βρες το σχήμα που συμπληρώνει το τετράγωνο. Κύκλωσε το γράμμα.
Find the shape which completes the square. Circle the letter.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
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ΜΕΡΟΣ B / PART B

Βρες το σχήμα που συμπληρώνει ή συνεχίζει τη σειρά. Κύκλωσε το γράμμα.
Find the shape which completes or continues the series. Circle the letter.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
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ΜΕΡΟΣ Γ / PART C

Ποιο σχήμα είναι πιο όμοιο με τα σχήματα στα αριστερά; Κύκλωσε το γράμμα.
Which shape is most similar to the shapes on the left? Circle the letter.

1

2

3

4

5

108 | P a g e

