ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GRIEGO
CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO

COMPRENSIÓN ORAL

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
DURACIÓN: 30 minutos


Este ejercicio consta de dos partes. Deberá realizar ambas tareas indicando si las
afirmaciones sobre cada texto son verdaderas (ΝΑΙ) o falsas (ΟΧΙ) marcando con
una cruz (+) en el recuadro correspondiente de la tabla. Cada respuesta correcta
obtendrá un punto. No se restarán puntos por respuestas incorrectas o en blanco. El
número 0 es un ejemplo.



Escuchará cada grabación tres veces.

ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS:
APELLIDOS: ______________________________________
NOMBRE: ________________________________________
Nº MATRÍCULA/DNI: ______________________________
MATRÍCULA: Oficial

□

Libre

□
PUNTUACIÓN:

/18

1

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (9 x 1 = 9 μονάδες)

ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα παρακολουθήσετε ένα σύντομο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Καθώς
παρακολουθείτε την εκπομπή σημειώστε ένα σταυρό (+) κάτω από το ΝΑΙ
για ό,τι συμφωνεί με αυτό που ακούτε ή κάτω από το ΟΧΙ για ό,τι δε
συμφωνεί, όπως στο παράδειγμα (0).
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ
0. Στα 1950 υπήρχαν λίγα σπίτια κοντά στη θάλασσα στο Πέρα Γιαλό.

+

1. Η αλλαγή της περιοχής ήρθε με την τουριστική ανάπτυξη.
2. Στην παραλία υπάρχουν διάφορα μαγαζιά και δύο τράπεζες.
3. Η αστυνομική υπηρεσία είναι στο διπλανό χωριό.
4. Οι περισσότεροι επισκέπτες σήμερα φτάνουν στο λιμάνι του Αγίου
Αντρέα.
5. Οι παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού έπαθαν ένα τσουνάμι το 1956.
6. Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές και θύματα ανάμεσα στους ανθρώπους.
7. Σήμερα υπάρχει ένα εθελοντικό σώμα πολιτικής προστασίας στο νησί.
8. Η πυροσβεστική υπηρεσία στο νησί δεν έχει όχημα.
9. Πολλοί νέοι αναγκάζονται να φύγουν απ’ το νησί για την κρίση.

http://www.youtube.com/watch?v=sqcJhhKPfbw
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ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (9 x 1 = 9 μονάδες)
Θα παρακολουθήσετε μία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός
Μάνος Γαβράς. Καθώς παρακολουθείτε την εκπομπή σημειώστε ένα
σταυρό κάτω από το ΝΑΙ για ό,τι συμφωνεί με αυτό που ακούτε ή κάτω
από το ΟΧΙ για ό,τι δε συμφωνεί, όπως στο παράδειγμα (0).

ΝΑΙ
0. Ο Μάνος με το Νίκο είχαν γνωριστεί πριν δέκα χρόνια περίπου.

ΟΧΙ

+

1. Η γνωριμία τους έγινε σ’ ένα jazz club στη Νέα Υόρκη.
2. Ο Μάνος πήγε στη Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Σπούδασε και Σκηνοθεσία και Υποκριτική.
4. Ήθελε να γίνει βοηθός σκηνοθέτης.
5. Κάποτε ο Μάνος δήλωσε ότι πήγαινε στη Ν.Υ. για καριέρα.
6. Σήμερα αναγνωρίζει ότι πάνω απ’ όλα για την «εμπειρία» πήγε
στην Αμερική.
7. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τη μουσική, έπαιζε κιθάρα.
8. Ένοιωσε από μικρός το «μικρόβιο» του θεάτρου.
9. Έκανε μεγάλες θυσίες για να σπουδάσει στη Ν.Υ.

3

ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (9 x 1 = 9 μονάδες)
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΝΑΙ ΟΧΙ
0. Στα 1950 υπήρχαν λίγα σπίτια κοντά στη θάλασσα στο Πέρα Γιαλό.

+

1. Η αλλαγή της περιοχής ήρθε με την τουριστική ανάπτυξη.

+

2. Στην παραλία υπάρχουν διάφορα μαγαζιά και δύο τράπεζες.

+

3. Η αστυνομική υπηρεσία είναι στο διπλανό χωριό.

+

4. Οι περισσότεροι επισκέπτες σήμερα φτάνουν στο λιμάνι του Αγίου
Αντρέα.

+

5. Οι παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού έπαθαν ένα τσουνάμι το 1956.

+

6. Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές και θύματα ανάμεσα στους ανθρώπους.
7. Σήμερα υπάρχει ένα εθελοντικό σώμα πολιτικής προστασίας στο νησί.

+
+

8. Η πυροσβεστική υπηρεσία στο νησί δεν έχει όχημα.

+

9. Πολλοί νέοι αναγκάζονται να φύγουν απ’ το νησί για την κρίση.

+
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (9 x 1 = 9 μονάδες)

ΝΑΙ
0. Ο Μάνος με το Νίκο είχαν γνωριστεί πρίν δέκα χρόνια περίπου.

ΟΧΙ

+

1. Η γνωριμία τους έγινε σ’ ένα jazz club στη Νέα Υόρκη.

+

2. Ο Μάνος πήγε στη Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακές σπουδές.

+

3. Σπούδασε και Σκηνοθεσία και Υποκριτική.

+

4. Ήθελε να γίνει βοηθός σκηνοθέτης.

+

5. Κάποτε ο Μάνος δήλωσε ότι πήγαινε στη Ν.Υ. για καριέρα.

+

6. Σήμερα ο Μάνος αναγνωρίζει ότι πάνω απ’ όλα για την
«εμπειρία» πήγε στην Αμερική.

+

7. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τη μουσική, έπαιζε κιθάρα.

+

8. Ένοιωσε από μικρός το «μικρόβιο» του θεάτρου.

+

9. Έκανε μεγάλες θυσίες για να σπουδάσει στη Ν.Υ.

+
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