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Olimpiada Naţională de Limbă Neogreacă 

Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας 

GALAȚI, 15-17 aprilie 2022 

Επίπεδο – Nivel A1 Liceu 

Varianta 1 

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

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
1. (0)…………είναι Πέμπτη. Αύριο το πρωί εγώ και ο Βασίλης (1)………………… για τη 

Βουλγαρία με το αυτοκίνητο. Εκεί έχουμε ραντεβού με τον Άλεξ και την Άννα. Αυτοί είναι οι 

(2)……………. του Βασίλη και είναι φοιτητές ιατρικής. Το Σάββατο θα πάμε όλοι μαζί στην 

Ελλάδα, στην Αθήνα, για ψώνια, για μπάνιο στη θάλασσα και για διασκέδαση. Επειδή το ξενοδοχείο 

μας είναι στο κέντρο της πόλης, αφήνουμε το αυτοκίνητο στο (3)………………….. και  πάμε βόλτα 

με τα πόδια στα καταστήματα και στις ταβέρνες. Η αγορά είναι (4)…………… στο ξενοδοχείο και 

γι’ αυτό δεν χρειαζόμαστε αυτοκίνητο.  

Εγώ και η Άννα θέλουμε να πάμε στο θέατρο. Την Τρίτη έχει μόνο μια παράσταση και αρχίζει στις 

8:30 το βράδυ. Το θέατρο λέγεται «Οντεόν», η κωμωδία λέγεται « Ο θείος από την Αμερική» και 

το (5)…………………. είναι 22 ευρώ.  

Τα βράδια βγαίνουμε στην παραλία στις ταβέρνες για φαγητό και μετά για ποτό στα μπαράκια.  

Τι ωραία είναι στην Ελλάδα! 

 

a) Completați spațiile punând numărul potrivit în tabelul de mai jos.  

Atenție! Doar 5 cuvinte sunt corecte.                                                                         (5 puncte)                                      

Σήμερα (παράδειγμα) 0 εισιτήριο  

φρούτα  κοντά  

ραντεβού  φεύγουμε  

μπάσκετ  φίλοι  

μαμά  περπατάνε  

κάτω  πάρκινγκ  

 

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

0 Σήμερα είναι Πέμπτη. (παράδειγμα) Σ 
1 Το Σάββατο φεύγουνε στην Βουλγαρία.  

2  Ο Άλεξ και η Άννα είναι αδέρφια του Βασίλη.  

3 Πάνε όλοι μαζί στην Ελλάδα.  

4 Το ξενοδοχείο τους δεν είναι στο κέντρο.  

5 Τα κορίτσια θέλουν να πάνε στο θέατρο «Οντεόν».  

6 Η παράσταση αρχίζει στις οχτώ και τέταρτο.  

7 Το εισιτήριο κοστίζει είκοσι δύο ευρώ.  

8 Η αγορά είναι κοντά στο ξενοδοχείο.  

9 Τα βράδια βγαίνουν μόνο για φαγητό.  

10 Στη Βουλγαρία είναι πολύ ωραία.  
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2. Scrieți cuvântul corect.                                                                                            (5 puncte)                          

- Το σινεμά είναι απέναντι …………………..πιτσαρία. 

α) από τον, β) από την, γ) στο 

- Ο φούρνος είναι δίπλα …………….. σχολείο. 

α) στο, β) από το, γ) στην 

- Πίσω ………. σπίτι  είναι ο κήπος. 

α) από τον, β) στο, γ) από το 

- Μακριά ………. θάλασσα είναι το βουνό. 

α) από την, β) στην, γ) από τον 

- Σήμερα πάω ………….. Λίβανο με την αδερφή μου. 

α) στην, β) από τον ,  γ) στον 

3. Puneți articolul hotărât la singular și plural și substantivele la plural.               (15 puncte) 
 

Ex. η φούστα οι φούστες 

…… μητέρα  

……διάλειμμα  

……μέρα  

…… ξαδερφή  

…… τετράδιο  

 

4. Antonime                                                                                                                   (10 puncte) 

 

μακριά ≠  

ναι ≠  

μέρα ≠  

παλιό ≠  

κλείνω ≠  

 

5. Puneți verbul la persoana potrivită.                                                                        (12 puncte) 

 

- Δεν …………………. καθόλου τη μητέρα σου; (σκέφτομαι) 

- Άννα, Μαρία, …………….. το φαγητό σας; (τρώω) 

- Τα παιδιά τους …………… κάθε μέρα μουσική. (ακούω) 

- Η αδερφή μου ………….. στην Ελλάδα. (ζω) 

- Πότε ……………… το βράδυ; Στις 9 ή στις 11; (κοιμάμαι) 

- Κυρία Κωστάκη, εσείς ………………… το αυτοκίνητο της οικογένειας; (οδηγώ) 

 

6. Puneți cuvintele în ordinea corectă încât să se formeze o propoziție.                    (12 puncte) 

- κοντά, τράπεζα, κανένα, στην, φαρμακείο, υπάρχει, μήπως;  

- λογαριασμό, σε, θέλω, παρακαλώ, τον 

- όροφο, μένω, δεύτερο, στον 

- πισίνα, θέλω, το, κοντά, που, δωμάτιο, στην, είναι 

 

7. Γράφω για την οικογένεια μιας φίλης η ενός φίλου μου.     (15-18 rânduri)              (21 puncte) 

                                                                                                                   


