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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 from all over the world describe some of their 
favourite celebrations. Write about the celebration of May 1st (80 words) and say what people do on 
that day.  

The model below will help you write your OWN text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Halloween in Scotland  
Posted by Sue McGregor 
My favourite celebration in Scotland is 
Halloween on October 31st. On 
Halloween day, we have lots of 
customs: children go from door to door 
crying ‘trick or treat’, wearing masks or 
costumes. The word ‘trick’ refers to a  
‘threat’ to do something bad to the 
homeowners if they don’t give a ‘treat’ 
to the child (such as sweets or cake); 
sometimes the children sing songs or 
tell ghost stories to earn their treat. 
People also light bonfires. It is great fun 
celebrating Halloween in Scotland. 

 

 
 

ACTIVITY B2.1 
Your school is participating in a European school project about “Carnival Celebrations around the 
World”. Write a report (100 words) as part of this project giving information about how carnival is 
celebrated in YOUR country. The hints below will help you.  

 

 

Celebrations all over the world 
 Author : Susan | Category : Uncategorized  
Comments : (1)  

14 
FEB 

09 
FEB 

• Traditions in different places (e.g., ceremonies, food, etc.) 
• Activities during celebrations  
• Period of time and duration of celebration 
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Visit Halloween Express for the 
largest selection of Halloween 
costumes available anywhere  
 
Halloween Costumes Shops 
• Avatar Costume 
• Baby Duck Costume 
• Baby Lobster Costume 
• Rabbit Costume 
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ACTIVITY B1.2 
You are the person who found the kitten in the photo and you’re excited. Using information from the small 
ad below, write an email message (about 80 words) about this to your Dutch friend Hanna, who has a 
cat too. Sign as Jean (not with your real name). 

 
  

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY B2.2 
Imagine your Spanish friend, Julio, has just found a cat. Using information from the text below, send 
him an email message (about 100 words) advising him on how to take care of his cat. 

  

Από τι κινδυνεύει μια γάτα μεσ’ το σπίτι; 
Από φάρμακα και προϊόντα καθαρισμού που 
μπορεί να ανακαλύψει «εξερευνώντας» τα 

συρτάρια  και τα 
ντουλάπια σας. 
Από πλαστικές 
σακούλες που 
μπορούν να 
μετατραπούν σε 
επικίνδυνο 
παιχνίδι. Από το 
αναμμένο σίδερο 

που μπορεί να έχετε αφήσει στη σιδερώστρα 
και αναμμένα κεριά. Από καρφιά, βώλους και 
οτιδήποτε άλλο μπορεί να καταπιεί. 

Τι την κάνει ευτυχισμένη; 
Η φροντίδα και η αγάπη σας, καταρχάς και 
έπειτα οι μικρές καθημερινές «πολυτέλειες». 
Ένα ωραίο καλάθι να χουζουρεύει, παιχνίδια 
για να εξασκείται στο… κυνήγι, ένα 
ονυχοδρόμιο (ή ένα χαλάκι δικό της) για να 
ξύνει τα νύχια της και φυσικά ένα δοχείο με 
άμμο που θα πρέπει να διατηρείτε καθαρό.  

 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Βρήκα αυτή την πανέμορφη γατούλα στις 30 Απριλίου και 
τη φιλοξενώ. Τη βρήκα στο πάρκο κοντά στο σπίτι μου, 
λίγο φοβισμένη. Κρύωνε. Δεν είχε microchip. Είναι μόλις 2,5 
μηνών και παιχνιδιάρα. Την ονόμασα Kitty. Χτες την πήγα 
για να την εξετάσει ο κτηνίατρος και τη βρήκε υγιέστατη. 
Αν κάποιος την έχασε να μου γράψει στην η-διεύθυνση 
(info@world.gr) και θα του δώσω οδηγίες να έρθει να την 
παραλάβει. Αν όμως την έδιωξε, ευχαρίστως θα την 
κρατήσω. Λίγες μέρες μόνο την έχω και ήδη την αγάπησα.  

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 

 
 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΓΑΤΑΚΙ 

Γιατί κοιμάται; Είναι 
άρρωστη;  
Ο γάτες είναι οι μεγαλύτεροι 
υπναράδες του ζωικού 
βασιλείου. Μπορούν να 
κοιμούνται 16 ώρες την 
ημέρα. Οι οικόσιτες γάτες 
μπορεί να το ρίχνουν στον 
ύπνο και από πλήξη… 

Να την κάνω μπάνιο; 
Πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων όχι. Η γάτα 
φροντίζει μόνη της την 
υγιεινή της. Το σάλιο 
της είναι καθαριστικό 
και ήπια αντισηπτικό.   

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ 
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