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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ NEOGREACĂ 

Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας 

GALAȚI, 15-17 aprilie 2022 

Επίπεδο – Nivel A 1 Gimnaziu 

Varianta 1 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

1.  
- Καλημέρα! Εγώ είμαι η Άννα, εσύ; 

-  (0)………….….. Εγώ λέγομαι Λίζα. 

- Από πού είσαι Λίζα; 

- Από την Αμερική, αλλά τώρα μένω με τη (1)……………… μου και τον μπαμπά μου στη 

Θεσσαλονίκη. 

- Τι (2)………………. κάνουν; 

- Η μαμά μου δεν δουλεύει και ο μπαμπάς μου είναι διπλωμάτης. 

- Μιλάς (3)…………………. καλά ελληνικά. Από πότε είσαι στην Ελλάδα; 

- Έχουμε δύο χρόνια στην Ελλάδα και μου αρέσει πάρα πολύ. Πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο και 

έχω πολλές φίλες. 

- Αυτό τι είναι;  

- Είναι ένα παλιό άγαλμα. Μου αρέσουν τα αγάλματα και έχω πολλά στο σπίτι. 

- Πόσο κάνει; 

- 30 ευρώ και 20 λεπτά. Δεν είναι ακριβό. 

- Εμένα μου αρέσουν τα ρολόγια: μεγάλα, (4)……………, καινούρια, παλιά. Κάθε μήνα αγοράζω 

από ένα. Θέλεις να πάμε σπίτι μου για (5)………….…; 

- Βεβαίως, πάμε. Το σπίτι σου είναι μέσα στην πόλη; 

- Είναι στο κέντρο της Καβάλας, δεν είναι μακριά, πάμε. 

 

a) Completați spațiile punând numărul potrivit la tabelul de mai jos. Doar 5 cuvinte sunt 

corecte.                                                                                                                         (5 puncte) 

                                                                                       

 

Καλημέρα (παράδειγμα) 0 μαμά  

καφέ  μικρά  

λίγο  γάλα  

δουλειά  πικρά  

καθόλου  βιβλίο  

ωραία  αρκετά  

 

b) Adevărat (Σ) sau fals (Λ)?                                                                                  (10 puncte) 

0 Το άγαλμα είναι παλιό. Σ 
1 Η Λίζα είναι από την Αμερική.  

2 Η Άννα είναι από τη Θεσσαλονίκη.  

3 Η Λίζα τώρα μένει στην Ελλάδα.  
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4 Η Λίζα μιλάει πολύ καλά ελληνικά.  

5 Της Λίζας της αρέσει πολύ η Ελλάδα.  

6 Η Λίζα έχει στο σχολείο λίγες φίλες.  

7 Το άγαλμα της Λίζας είναι παλιό.  

8 Η Λίζα έχει πολλά αγάλματα στο σπίτι.  

9 Το άγαλμα κάνει είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά.  

10 Της Άννας δεν της αρέσουν  τα ρολόγια.  

 

2. Aveți răspunsul personajul ”B”. Scrieți ce spune personajul “A”, ca în exemplu.   (5 puncte)                                                                                       

                                                                                                                                                               

Exemplu: Α. Καλημέρα, τι κάνεις; 

                  Β. Καλημέρα, πολύ καλά. 

Α. ……………………………………. 

Β. Πάω στο σχολείο στις 7 η ώρα. 

 

Α. ……………………………………. 

Β. Χαίρω πολύ. Ελένη. 

 

Α. ……………………………………. 

Β. Όχι, μένει στην Αθήνα. 

 

Α. ……………………………………. 

Β. Όχι, είμαι από την Αγγλία. 

 

Α. …………………………………… 

Β. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. 

 
3. Puneți articolul hotarât la nominativ și treceți substantivele și articolele la acuzativ.                          

                                                                                                                                         (15 puncte) 
 

Ex. η φούστα την φούστα 

…… ρύζι  

……μάθημα  

……καθηγήτρια  

…… παιδί  

…… φίλος  

 

4. Antonime                                                                                                                  (10 puncte) 

 

λευκός ≠  

πρωί ≠  

εδώ ≠  

γλυκό ≠  

ανοίγω ≠  
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5. Puneți verbul corespunzător                                                                                       (7 puncte) 
1. Ο Νίκος και η Ελένη ………………….. μουσική στο ράδιο. (λέω, ακούω, βλέπω) 

2. Κάθε μέρα εμείς ……………….. στο σχολείο. (πλένω, πηγαίνω, ακούω) 

3. Εγώ ………………. την πόρτα, όταν μπαίνω μέσα. (κλείνω, αγοράζω, ανεβαίνω) 

4. Εσύ ……………… την Άννα;  (αγαπάω, φεύγω, λέω) 

5. Η Μαρία …………… στην Ελλάδα. (πίνω, μένω, κάνω) 

6. Κατερίνα, …………….. στο σπίτι ή ………………. στον Άλεξ; (έρχομαι, πάω, βλέπω) 

 

 

 

6. Completează spațiile libere cu ο, η, το, τον,την,το.                                                   (8 puncte) 
1. Έρχομαι κάθε μήνα από …… Καναδά. 

2. Πάω κάθε βράδυ στο σπίτι με ….. ταξί. 

3. …. μαμά μου και …… μπαμπάς μου είναι πολύ καλοί. 

4. …. γάλα είναι ζεστό, …. νερό είναι κρύο και …. χυμός είναι φρέσκος. 

5. Πάω στο πάρκο με ….. σκύλο μου, …. παπαγάλο μου, …. γάτα μου και …. φίλο μου. 

6. Ο φίλος μου είναι από …. Αγγλία, η φίλη μου είναι από …. Ισπανία και ο θείος μου είναι από 

….. Μαρόκο.  

7. ….. τυρόπιτα και ….. χυμός μου αρέσουν πάρα πολύ. 

 

7. O excursie cu clasa mea. (unde mergem, cu cine, ce vedem, ce învățăm din asta, ce amintiri 

rămân etc …). (12- 15 rânduri)                                                                                         (30 puncte) 

 

 


