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ATTENTION • Do not open this booklet until the exam begins. 
• Try to respond to all activities. 
• Write your texts in your notebook. Use a pen, not a pencil. 
• Do not write your name in or under either of your texts. 
• You have 80 minutes to complete this exam. 
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ACTIVITY B1.1 
Imagine you have been reading a blog where people write about their favourite forms of 
entertainment (shows, films, songs, books, etc.), and why they like them. Write what your favourite 
children’s story is about and why you like it (80 words). The model below will help you to write your 
own text. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITY B2.1 

Imagine that a famous author is coming to your town to promote his new children’s story book. Write 
an announcement (100 words) for your school newspaper informing your schoolmates about the 
event and urging them to go. The hints below will help you.  

 

Monday, October 17, 2011  
 
My favourite play is Romeo and 
Juliet by William Shakespeare. 
It is about a young couple who 
fall in love and want to be 
together but their parents 
disagree. The play shows how 
their happiness is destroyed by 
their parents’ stupidity. I think 
the story is great and the 
language of the play is very 
beautiful. It is a sad play but 
there are very beautiful 
moments in it, too, especially 
the scene where the two lovers 
meet. It’s a brilliant play. 

POSTED BY ALEX 

AT 09:35 AM 

0 COMMENTS 

 Where and when the author will appear 
 What the author will do at this event 
 What other activities will take place 
 What prizes will be given away 

H
IN

TS
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ACTIVITY B1.2 
Imagine that your Italian friend, Antonio, uses his mobile phone very frequently. Using information 
from the LEFT SIDE of the text below, send him an e-mail message (80 words) and give him tips 
about how he should use his mobile phone to avoid health problems.  
Do NOT use your real name. Sign as Nick or Nicky. 

 

Κινητά τηλέφωνα 

Aς μη γίνει η ευχή κατάρα!  
 

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να 
μας βοηθούν να διατηρούμε 
επαφή με την οικογένεια και τους 
φίλους μας, να σερφάρουμε στο 
διαδίκτυο ή να ακούμε μουσική 
αλλά μπορεί και να μας 
βλάψουν.... 

Πώς να χρησιμοποιείτε το κινητό σας 

 Αποφεύγετε τη συνομιλία με το κινητό 
κολλημένο στο αυτί. 

 Προτιμήστε να επικοινωνείτε στέλνοντας 
μήνυμα αντί να μιλάτε. Με αυτόν τον τρόπο 
κρατάτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι σας, 
μειώνοντας τον κίνδυνο της ακτινοβολίας. 

 Χρησιμοποιείτε hands free ή blue tooth. 
Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την 
ακτινοβολία τους είναι μειωμένες.  

 Προσέχετε πού και πώς τοποθετείτε το κινητό 
σας. Αποφεύγετε να το βάζετε στην τσέπη σας. 

 Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας ως ξυπνητήρι 
για να μην το έχετε πολύ κοντά στο κεφάλι σας 
σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.  

 

ACTIVITY B2.2 
Imagine that you used to be addicted to your mobile phone. Using information from the RIGHT SIDE 
of the text leaflet, write a message to post on your blog (100 words) explaining to your friends what 
you did in order to kick the habit. 

 

 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

WHEN WRITING IN YOUR NOTEBOOK, DON’T FORGET TO WRITE THE NUMBER OF EACH ACTIVITY 

Activity Β1.1 Activity Β1.2 
Activity Β2.1 Activity Β2.2 

 

Για να αποφύγετε την εξάρτηση από το κινητό 
τηλέφωνο  
 Ελέγχετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το 
κινητό σας. 

 Κλείνετε το κινητό σας όταν βρίσκεστε με την 
οικογένεια και τους φίλους σας και  
χρησιμοποιήστε το μόνο για έκτακτες ανάγκες. 
Ελέγχετε τον τηλεφωνητή σας και τα μηνύματα 
κειμένου μία φορά την ημέρα για να 
απαντήσετε σε τυχόν σημαντικές κλήσεις. 

 Χρησιμοποιήστε το e-mail για να στείλετε 
γρήγορα μηνύματα στους φίλους σας, αντί 
γραπτά μηνύματα στο κινητό σας. Είναι 
ευκολότερο και πολύ πιο φτηνό να σας 
απαντήσει κάποιος στον υπολογιστή του από 
το να σας παίρνει στο κινητό. 

 Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να 
παίξετε παιχνίδια και να κάνετε άλλες 
δραστηριότητες. Σκεφτείτε την ακτινοβολία!   

 Λάβετε δραστικά μέτρα, αν οι προσπάθειές 
σας αποβούν άκαρπες και έχετε κλήσεις όλη 
την ώρα. Για παράδειγμα, αλλάξτε τον αριθμό 
τηλεφώνου σας και δώστε τον μόνο στα μέλη 
της οικογένειάς σας, στους συναδέλφους και 
τους κολλητούς σας για να το χρησιμοποιούν 
σε περίπτωση ανάγκης. 


