
Examiner’s use only 

Team Leader’s use only

 Question Leave
 Number Blank

 1-4

 5-8

 9 

 10

 11-14

 15

 16-19

 20

 21

 22

 23-24

 

 

 

 

 

  

 Total

Surname Initial(s)

Signature

 Centre

 No.

*H36766A0116*
Turn over

 Candidate

 No.

Paper Reference

1 7 7 6 0 1

This publication may be reproduced only in accordance with 

Edexcel Limited copyright policy. 

©2010 Edexcel Limited.

   Printer’s Log. No.

 H36766A
W850/T1776/57570   4/4/4/4

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 18 June 2010 – Morning

Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Materials required for examination Items included with question papers

Nil Nil
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ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τι δουλειά κάνουν;

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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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ

Η Έφη μιλάει για την καλύτερή της φίλη.

Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

Παράδειγμα:

Η Σοφία είναι:

27 17 19

5. Φοράει:

6. Το αγαπημένο της χόμπι:

A B C

A B C

A B C
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7. Κάθε Σάββατο:

8. Της αρέσουν:

Q5-8

(Total 4 marks)

A B C

A B C
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

9. Ο ιδιοκτήτης ενός κάμπιγκ μιλάει στους υπαλλήλους του.

 Τι πρέπει να κάνουν;

 Βάλε ένα (    ) στα 3 σωστά τετράγωνα.

Π.χ. Να είναι στη δουλειά τους στις 8 π.μ..

(a) Να βοηθούν τους κατασκηνωτές του κάμπιγκ.

(b) Να ξέρουν πόσοι κατασκηνωτές μένουν στο κάμπιγκ.

(c) Να έχουν μαζί τους το τηλέφωνό τους.

(d) Να παίρνουν τηλέφωνο, όταν χρειαστεί.

(e) Να σταματούν για μεσημεριανό στις 2 μ.μ..

(f) Να τρώνε δωρεάν στην ταβέρνα του κάμπιγκ.
Q9

(Total 3 marks)
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

10. Ακούς αυτό το μήνυμα στον τηλεφωνητή.

 Κράτησε σημειώσεις στα Ελληνικά.

Π.χ. Καιρός ................................................................................

(a) Πού θα πάνε μαζί; (i)   .........................................................................

(ii)   .........................................................................

(b) Να μην ξεχάσει ................................................................................

(c) Ώρα συνάντησης ................................................................................

Q10

(Total 4 marks)

βρέχει
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τι λένε για το σπίτι τους;

A είναι διαμέρισμα

B έχει δύο σπίτια

C είναι καινούριο

D ακριβό ενοίκιο

E έχει ωραία θέα

F έχει καλή συγκοινωνία

Σημείωσε με ένα (    ) τις 4 σωστές προτάσεις.

A B C D E F

Π.χ. Παύλος

11. Αθηνά

12. Γιώργος

13. Αργυρώ

14. Ιωάννα Q11-14

(Total 4 marks)
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ΣΠΟΡ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

15. Η Μαρία και ο Στέφανος συζητούν για τα σπορ στο βουνό.

 (a) Σημείωσε μ’ ένα ( ) τις 3 σωστές προτάσεις σύμφωνα μ’ αυτά που ακούς.

Π.χ. Η Μαρία πήγε στο βουνό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

(i) Η ορειβασία ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τη Μαρία.

(ii) Οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες.

(iii) Το μονοπάτι ήταν πολύ επικίνδυνο.

(iv) Ο Στέφανος έπαθε ένα ατύχημα στο βουνό. 

(v) Ο Στέφανος ασχολείται με την ορειβασία συστηματικά.

(vi) Η Μαρία έμαθε ορειβασία με δάσκαλο.

(3)

 (b) Τι χαρακτήρες είναι; 

  Σημείωσε μ’ ένα ( ) τα 2 σωστά τετράγωνα.

Μαρία Στέφανος

(i) Απρόσεκτος/η 

(ii) Φλύαρος/η 

(iii) Κοινωνικός/ή

(iv) Σοβαρός/ή 

(2) Q15

(Total 5 marks)
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ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ

Τι θέλουν να αγοράσουν;

Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

A B C D E F

Π.χ.

16.

17.

18.

19. Q16-19

(Total 4 marks)

A B C

D E F
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΖΩ

20.  H Ζωή μιλάει για τον άνθρωπο που θαυμάζει.

 Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

 Παράδειγμα: Πόσο χρονών είναι ο Σπύρος;

45 35 55

 (i) Πώς ταξίδεψε;

 (ii) Πού δουλεύει;

A B C

A B C

A B C
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 (iii) Τι μουσικό όργανο παίζει;

 (iv) Τι χαρακτήρας είναι;

A B C

Q20

(Total 4 marks)

A B C
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

21. Τι θεωρούν οι νέοι σημαντικό;

 A διασκέδαση

 B σχολείο

 C αγάπη

 D περιβάλλον

 E χρήματα

 F μόδα

 G επάγγελμα

 Σημείωσε με ένα ( ) τις 5 σωστές προτάσεις. 

A B C D E F G

Π.χ. Μιχάλης

(i) Έλενα

(ii) Νίκος

(iii) Βάσω

(iv) Άρης

(v) Αλεξία Q21

(Total 5 marks)
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Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ

22.  Η Φωτεινή μιλάει για την πόλη της.

 Βάλε ένα (    ) στο σωστό τετράγωνο.

 Παράδειγμα: Κοντά στην πόλη υπάρχει:

 (i) Κυκλοφορείς με:

 (ii) Για τους τουρίστες υπάρχει:

A B C

A B C

A B C
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 (iii) Το εισιτήριο κοστίζει:

10 € 17 € 7 €

A B C

Q22

(Total 3 marks)



Leave 

blank

16

*H36766A01616*

A SPECIAL HOLIDAY

Answer the following questions in ENGLISH.

23. Melina is talking about her summer holidays. Make notes in English. 

 (a) Name the type of holiday the speaker went on. 

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

(1)

 (b) How familiar was she with this type of holiday?

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

(1)

 (c)  What activities did the speaker do during her holidays? Name two. 

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

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

(2)

 (d)  What skills did she learn? Name two. 

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

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

(2)

24. (a)  What problem did she have when she was on holiday? 

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

(1)

 (b)  How did she deal with it?

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

(1)

 (c)  What is the speaker’s opinion of her holiday? 

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

(1)

 (d) How is this reflected on her future plans?

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

(1)

TOTAL FOR PAPER: 50 MARKS

END

(Total 10 marks)

Q23-24


