
Examiner’s use only 

Team Leader’s use only

 Question Leave
 Number Blank

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total

Surname Initial(s)

Signature

Turn over

Paper Reference

1 7 7 6 0 3
 Paper Reference(s)

1776/03

Edexcel GCSE
Modern Greek

Paper 3 – Reading and Responding

Friday 15 May 2009 – Afternoon

Time: 55 minutes

Materials required for examination Items included with question papers

Nil Nil

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.
Turn over to the next page when you are told to do so.

Information for Candidates

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 9 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.

Examiner’s use only 

Team Leader’s use only

 Question Leave
 Number Blank

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total

Surname Initial(s)

Signature

 Centre

 No.

*M33787A0116*
Turn over

 Candidate

 No.

This publication may be reproduced only in accordance with 

Edexcel Limited copyright policy. 

©2009 Edexcel Limited.

   Printer’s Log. No.

 M33787A
W850/T1776/57570   4/4/4



Leave 

blank

2

*M33787A0216*

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

1. Πού είσαι; Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο.

Π.χ. Στο πάρκο A

(i) Στο εστιατόριο

(ii) Στο ταχυδρομείο

(iii) Στον κινηματογράφο

(iv) Στο φούρνο

(v) Στο μουσείο
 

A B C D

E F G

Q1

(Total 5 marks)
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ΦΑΓΗΤΟ

2. Οι φίλοι σου μιλάνε για το φαγητό που τους αρέσει.

 Άννα: Προτιμώ ντομάτες γεμιστές. 

 Λένα: Τρελαίνομαι για αυγά τηγανιτά! 

 Όλγα:  Μ’ αρέσουν οι σούπες.

 Τάσος:  Αυτήν την εποχή τρώω μόνο σαλάτες.

 Αθηνά:  Λουκάνικα και πατάτες!

 Τέλης:  Η πίτσα της μαμάς μου! 

 Τι προτιμούν; Βάλε ένα (  ) στο σωστό τετράγωνο.

  

A B C D E F G

Π.χ. Άννα

(i)  Λένα 

(ii)  Όλγα 

(iii) Τάσος 

(iv) Αθηνά 

(v)  Τέλης
Q2

(Total 5 marks)
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ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

3. Οι συμμαθήτριές σου μιλάνε για το μέλλον.

Άννα
Θα ασχοληθώ με την πληροφορική. Θα 

σχεδιάζω ιστοσελίδες...

Ζωή
Τραγουδώ από παιδί. Θα ήθελα να γίνω 

επαγγελματίας τραγουδίστρια.

Ιωάννα
Δεν μ’ αρέσει η ρουτίνα. Αεροσυνοδός 
θα γίνω! 

Λέλα
Θα ήθελα να γίνω δασκάλα του σκι. 
Χρόνια ασχολούμαι με τα χειμερινά 

σπορ.

Τζένη
Φτιάχνω σκουλαρίκια και βραχιόλια. 

Μάλλον θ’ ανοίξω κοσμηματοπωλείο. 

Στέλλα
Θα ήθελα να κάνω κάτι χρήσιμο. Ίσως 
νοσοκόμα...

 Ποιο επάγγελμα θ’ ακολουθήσουν;

 Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο. 

Α B C D E F G

Π.χ.  Άννα F

(i) Ζωή

(ii) Ιωάννα

(iii) Λέλα

(iv) Τζένη

(v) Στέλλα Q3

(Total 5 marks)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

4. Είσαι διακοπές με την οικογένειά σου και συζητάτε για το πρόγραμμά σας.
 Τι θα κάνετε; Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο.

Π.χ.  ΑΠατέρας

Θα κάνω μια ωραία βόλτα 

στη φύση!

(i) Μητέρα

Θα πάω για ψάρεμα.

(ii) Παππούς            

Θα δω το ποδόσφαιρο.

(iii) Γιαγιά

Θα χαλαρώσω διαβάζοντας.

(iv) Αδελφή

Θα κάνω ζωγραφική!

(v) Αδελφός

Θα παίξω ηλεκτρονικά 

παιχνίδια.
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A B C D

E F G

Q4

(Total 5 marks)
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5. Διαβάζεις αυτές τις ανακοινώσεις.

 Α Βοηθήστε με την αναδάσωση του βουνού!  

Το πράσινο είναι ζωή!

 Β Όχι στα καυσαέρια! Αύριο, χρησιμοποιήστε 
λεωφορείο ή μετρό! 

 C 
Κάντε οικονομία στο νερό! Ο καύσωνας 
δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα! 

 D 
Το πανεπιστήμιο Πάτρας οργανώνει ομιλία 

με θέμα τα βιολογικά προϊόντα. 

 E 

Την Κυριακή 25 Ιουλίου θα μαζέψουμε  τα 

σκουπίδια που έχουν αφήσει στην ακτή 

Σαρωνικού. 

 F 

Φιλανθρωπική εκδήλωση για να μαζευτούν 

χρήματα για τη διάσωση της θαλάσσιας 
χελώνας. 

 G 

Μην πετάτε τα μπουκάλια, τις μπαταρίες 
και τις εφημερίδες. Βάλτε τα στους 
ειδικούς κάδους. 

 Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο. Ποια ανακοίνωση διάβασες αν...

Π.χ.       Φύτεψες δέντρα. Α

(i) Έδωσες οικονομική βοήθεια.

(ii) Έκανες ανακύκλωση.

(iii) Δεν οδήγησες το αυτοκίνητό σου.

(iv) Πήγες σε μια διάλεξη.

(v) Καθάρισες την παραλία. Q5

(Total 5 marks)
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

6. Τι κάνεις το Σαββατοκύριακο; 

 

A Πηγαίνεις το σκύλο βόλτα.

B Βάζεις πλυντήριο.

C Κόβεις τα μαλλιά σου.

D Χορεύεις.

E Ξεκουράζεσαι.

F Κολυμπάς.

G Τρως έξω.



Leave 

blank

11

Turn over*M33787A01116*

 Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο.

Π.χ.

D

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Q6

(Total 5 marks)
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Η ΓΑΥΔΟΣ

7. Κάνεις μια εργασία για τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Διαβάζεις το αρθράκι.

 

Συμπλήρωσε τις σημειώσεις σου με τις 5 σωστές λέξεις από τον πίνακα.

 Π.χ. Η Γαύδος βρίσκεται στη νότια ................................................. της Ελλάδας. 

 (i) Σχεδόν όλοι ................................................. του νησιού συμφωνούν σε ένα πράγμα.

 (ii) Ένα από τα προβλήματά τους είναι ................................................. νερού. 

 (iii) Επειδή η Γαύδος βρίσκεται σε μεγάλη ................................................. από την 

  Αθήνα, ................................................. είναι δύσκολη.

 (iv)  Επίσης, τα δρομολόγια δεν είναι πολύ ................................................. . 

Κάναμε 17 ώρες να φτάσουμε στη Γαύδο, το νοτιότερο σημείο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι  ευκολότερο να οργανώσει κανείς ταξίδι από την Αθήνα στο Τόκιο, παρά 

στη Γαύδο. Το χειμώνα έχει μόνο δύο καραβάκια τη βδομάδα.

Ρωτήσαμε τα εξήντα περίπου άτομα που μένουν εκεί για τα προβλήματά τους. «Το 

ηλεκτρικό και το νερό», είναι η απάντηση που ακούσαμε απ’ τους περισσότερους. 

άκρη συχνά οι τουρίστες η έλλειψη

η συγκοινωνία η επικοινωνία η αγορά

χρήσιμη οι κάτοικοι απόσταση χιλιόμετρα

Q7

(Total 5 marks)

άκρη



Leave 

blank

13

Turn over*M33787A01316*

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

8.  Η Μαρία περιγράφει τους καθηγητές της.

 

 A Ο κύριος Χρήστου μας βάζει πολλή εργασία.  Δεν μας επιτρέπει να μιλάμε καθόλου   

στο μάθημα. Δεν χαμογελάει ποτέ.

 B  Η κυρία Συρίμη μας κάνει να γελάμε και η ώρα περνά γρήγορα. 

 C  Ο κύριος Πάρης είναι χρυσός άνθρωπος. Μας βοηθάει πολύ με τα προβλήματά μας. 

 D  Η κυρία Κορνέτη είναι πολύ κουραστική και λέει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Τα 

Σάββατα, όμως, μας καλεί στο σπίτι της για φαγητό.

 Τι χαρακτήρα έχουν; Βάλε ένα (  ) στα 5 σωστά τετράγωνα.

A

Κος Χρήστου
B

Κα Συρίμη
C

Κος Πάρης
D

Κα Κορνέτη

Π.χ. Φιλόξενος/η

(i) Αστείος/α

(ii)  Αυστηρός/ή 

(iii) Καλόκαρδος/η

(iv)  Βαρετός/ή

(v) Σοβαρός/ή
Q8

(Total 5 marks)
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Answer this question in English

GREEK FAMILIES HELP CHILDREN FROM ABROAD

9. You read this article, about a Red Cross initiative to help children.

 Answer these questions in English. Base your answers on the text.

 (a) Why have children from the former Yugoslavia been coming to stay with Greek 

families? 

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

(1)

 (b)  How does Sara feel about her stay with a Greek family? Justify your answer.

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

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

(2)

Από το 1993, ο Ερυθρός Σταυρός έχει φέρει 16.500 παιδιά από την πρώην Γιουγκοσλαβία  

στην Ελλάδα. Μένουν με μια ελληνική οικογένεια, και, για λίγους μήνες, αφήνουν 

πίσω τους τις στενοχώριες, που έφερε ο πόλεμος στη χώρα τους.

Η Σάρα, έχει επισκεφτεί την Ελλάδα πολλές φορές και μιλά άπταιστα Ελληνικά. 

«Nιώθω σαν στο σπίτι μου. Έχουμε ήδη γίνει αδελφές με τη Στεφανία, το κοριτσάκι 
που με φιλοξενεί», λέει. 

Μεγαλύτερη δυσκολία, όμως, αντιμετωπίζουν παιδιά σαν το Ντούσαν που 

πρωτοβγαίνουν  απ’ τη χώρα τους και δεν γνωρίζουν ούτε μια ελληνική λέξη. Η 

Ελληνίδα «μητέρα» του, η κυρία Κούλα, πιστεύει πως η αγάπη, μα, κυρίως, ένα γεμάτο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων, είναι ό,τι πρέπει για να συνηθίσει ο Ντούσαν.

«Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, αλλά για μάθημα ζωής και υπευθυνότητας! 
Φιλοξενώντας τα ξένα παιδιά, καταλαβαίνουμε την αξία της γενναιοδωρίας και το 

πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους! Δυστυχώς, οι σημερινοί άνθρωποι 
σκέφτονται μόνο την καλοπέρασή τους. Φέρονται εγωιστικά και ξεχνάνε αυτούς που 

έχουν ανάγκη».
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 (c)  How is Sara’s case different from Dusan’s? Give two details.

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

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

(2)

 (d) According to Mrs Koula, what is the most important thing that will help Dusan adjust 

to life in Greece?

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

 (1)

 (e) How does the host family benefit by providing hospitality for children? Give two 

details.

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

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

 (2)

 (f) (i)  What does Mrs Koula think of today’s society?

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

  (ii) Why?

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

(2)

TOTAL FOR PAPER: 50 MARKS

END

Q9

(Total 10 marks)
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