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Instructions to Candidates

In the boxes above, write your centre number, candidate number, your surname, initials and signature. 
Check that you have the correct question paper.
Answer ALL the questions. Write your answers in the spaces provided in this question paper.
Do not use pencil. Use blue or black ink.
Some questions must be answered with a cross in a box (    ). If you change your mind about an 
answer, put a line through the box (    ) and then mark your new answer with a cross (    ).
You must answer in the same language as the question.  You need not write in complete sentences.
You will hear the extract twice.  You may write whilst the tape is playing.  Your teacher will pause 
the tape after the second playing of each extract to give you time to write your answer.
Turn over to the next page when you are told to do so.

Information for Candidates

You have 5 minutes to read through the paper before your teacher starts the tape.
You may NOT use a dictionary.
The marks for individual questions and the parts of questions are shown in round brackets: e.g. (2).
There are 24 questions in this question paper. The total mark for this paper is 50.  
There are 16 pages in this question paper. Any blank pages are indicated.

Advice to Candidates

You are reminded of the importance of clear and orderly presentation in your answers.

 Paper Reference(s)

1776/01

Edexcel GCSE
Modern Greek

Paper 1 – Listening and Responding

Friday 15 May 2009 – Afternoon

Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Materials required for examination Items included with question papers

Nil Nil
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ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Τι θα φάνε;

Βάλε ένα (   ) στο σωστό τετράγωνο.

A B C D E F

Π.χ.

1.

2.

3.

4.
Q1-4

(Total 4 marks)
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ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Μαρία μιλάει για το σχολείο της.

Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

Π.χ. Το σχολείο αρχίζει στις:

9:00 8:30 9:30

5. Την πρώτη ώρα έχουμε:

6. Μετά πάμε για:

A B C

A B C

A B C
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*M33786A0416*

7. Γυρίζουμε στο σχολείο με:

8. Μετά το μεσημεριανό έχουμε:

Q5-8

(Total 4 marks)

A B C

A B C
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ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

9. Η ξεναγός μιλάει στους τουρίστες στο ξενοδοχείο.

 Τι πρέπει να κάνουν;

 Βάλε ένα (    ) στα 3 σωστά τετράγωνα.

Π.χ.  Να συναντούν την ξεναγό στις 9 π.μ.

(a)  Να φέρνουν το καπέλο τους.

(b) Να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους.

(c) Να είναι στο λεωφορείο στην ώρα τους.

(d) Να επιστρέφουν στο ξενοδοχείο με το λεωφορείο.

(e) Να μη βγάζουν φωτογραφίες μέσα στο μουσείο.

(f) Να κλείνουν το τηλέφωνό τους μέσα στο μουσείο.
Q9

(Total 3 marks)
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*M33786A0616*

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

10. Ακούς αυτό το μήνυμα στον τηλεφωνητή.

 Κράτησε σημειώσεις στα Ελληνικά.

Π.χ. Είδος ταινίας Κωμωδία

(a) Ημέρα και ώρα (i)

(ii)

(b) Πού 

(c) Τιμή εισιτηρίου €
Q10

(Total 4 marks)
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Η ΔΟΥΛΕΙΑ

Ποια είναι η γνώμη τους για τη δουλειά τους;

A βαρετή

B εύκολη

C χρήσιμη

D κουραστική

E ευχάριστη

F άχρηστη

Σημείωσε με ένα (    ) τα 4 σωστά τετράγωνα.

A B C D E F

Π.χ. Γιάννης

11. Χλόη

12. Άλκης

13. Μυρτώ

14. Στέλλα Q11-14

(Total 4 marks)
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ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.  Η Έλλη, η Σοφία και ο Χάρης συζητάνε.

 Ποιος λέει τι;

 Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

 

Έλλη Σοφία Χάρης

Π.χ. Χάρηκε πολύ που δε θα χρειαστεί να πάει στα 

μαγαζιά.

(a) Θα ψωνίσει δώρα με τη βοήθεια του υπολογιστή 

αυτά τα Χριστούγεννα.

(b) Τα ψώνια στο διαδίκτυο δεν είναι ασφαλή.

(c) Δεν είχε χρόνο να πάει στα μαγαζιά πέρσι.

(d) Η πιο γρήγορη λύση στην αγορά δώρων είναι το 

διαδίκτυο. 

(e) Προτιμά να ψωνίζει από τα μαγαζιά.

Q15

(Total 5 marks)
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Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Πώς τους αρέσει να διασκεδάζουν;

Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

A B C D E F

Π.χ. Γιάννης

16. Χλόη

17. Άλκης

18. Μυρτώ

19. Στέλλα
Q16-19

(Total 4 marks)

A B C

D E F
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Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ

20.  Η Ελίζα μιλάει για την αδελφή της.

 Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

 Π.χ. Πόσο χρονών είναι η Μαριάννα;

29 39 19

 (i) Τι σπουδάζει;

 (ii) Πού δουλεύει τα Σαββατοκύριακα;

A B C

A B C

A B C
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 (iii) Τι κάνουν μαζί;

 (iv) Τι δώρο θα της πάρει στα γενέθλιά της;

A B C

Q20

(Total 4 marks)

A B C
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ

21. Ο Δημήτρης μιλάει για τις διακοπές του στη Θεσσαλονίκη.

 (a) Σημείωσε με ένα (    ) τις 3 σωστές προτάσεις.

Π.χ. Ο Δημήτρης πήγε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του.

(i) Το ξενοδοχείο είχε όλες τις ανέσεις.

(ii) Ο Δημήτρης έκανε ηλιοθεραπεία κάθε μέρα.

(iii) Έβρεχε συνέχεια.

(iv) Ο Δημήτρης κολυμπούσε στη θάλασσα.

(v) Έκανε πολλή ζέστη.

(vi) Ο Δημήτρης δεν είχε φέρει μαζί του τα κατάλληλα ρούχα.

 (b) Σημείωσε με ένα (    ) τις 2 σωστές προτάσεις.

(i) Ο Δημήτρης δε βγήκε καθόλου έξω.

(ii) Ο Δημήτρης έβλεπε ταινίες όλη την ημέρα.

(iii) Το καλό ήταν ότι είχε μαζί του τον υπολογιστή του. 

(iv) Ο Δημήτρης έβλεπε τους φίλους του κάθε μέρα. Q21

(Total 5 marks)
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ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

22.  Η Κατερίνα θέλει να πάει στο μουσείο. Ζητά πληροφορίες από ένα τουριστικό γραφείο.

 Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

 Π.χ. Τι ώρα ανοίγει το μουσείο;

10:00 10:30 11:00

 (i) Πώς μπορεί να πάει εκεί;

 (ii) Το μουσείο βρίσκεται δίπλα από:

A B C

A B C

A B C
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 (iii) Πόσο κάνει το εισιτήριο;

10 € 16 € 6 €

A B C

Q22

(Total 3 marks)
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A HEALTHY DIET

Answer the following questions in ENGLISH.

23. You are listening to a radio programme about healthy eating. 

 (a) Why is Mrs Filippou well-known? 

   .......................................................................................................................................

(1)

 (b) Give two examples of healthy food mentioned by Mrs Filippou. 

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

(2)

 (c)  What is the worst category of food according to Mrs Filippou? 

   .......................................................................................................................................

(1)

24. (a)  When it comes to cooking what does the presenter do and why? 

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

(2)

 (b)  What should the presenter do according to Mrs Filippou?

   .......................................................................................................................................

(1)

 (c)  How has the presenter’s attitude towards cooking changed at the end of the discussion? 

Give two details.

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

(2)

 (d) How would you describe the presenter’s current lifestyle?

   .......................................................................................................................................

(1)

TOTAL FOR PAPER: 50 MARKS

END

(Total 10 marks)

Q23-24


