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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 85 minutes to complete this exam. 
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ACTIVITY B1.1 

Here is a blog about Discovering Places. Write your own description (80 words) of a place you 
enjoyed visiting and say why you liked it. The model below will help you to write your own text. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Important Places in My Life 

I suppose the most important place in my life is the city of 
York, which is a 
beautiful old city in the 
north of England. It is 
where I studied for my 
degree (English with 
History). It is important 
to me because it was 
the place where I first 
had the chance to be 

free and to discover who I am. Before I went to York, I had 
hardly ever been away from home, apart from holidays and 
most of the time I was with my parents.  
 
 
 

 
A place I enjoyed visiting! 

 

 
 
 

  
 

ACTIVITY B2.1 

Write a text to be posted on a website (100 words) called ‘Events that Changed Our Lives’. Think 
about an important event in your life and explain why you will always remember it. Use the questions 
below to help you.   

 

An important event in my life 
 

10 November 2012 

11 November 

2 0 1 2  

Write your 

Comment 

Posted by Alex  (0)  Comments 

 

 

 What was the event? 

 Where did it take place? 

 How did it affect your life? 

 

HELPFUL IDEAS 
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ACTIVITY B1.2 

Imagine that your English friend Mark likes reading. Using information from the text, send him an e-mail 
message (80 words) suggesting ways he can find cheap or free books. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY B2.2 

Imagine that you came across this announcement on the internet. Write an article (100 words) for 
your English school newspaper informing your classmates about book swapping and trying to 
persuade them to visit the exchanging library. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ και 

φθηνά ΒΙΒΛΙΑ 

υπάρχουν  

 

γύρω μας! 
 

 

Οι τιμές των βιβλίων 

σήμερα έχουν φτάσει 

στα ύψη.  

Διάβασε πώς μπορείς 

να βρεις δωρεάν ή 

φθηνά βιβλία. 

 

1) Υπάρχουν δανειστικές 

βιβλιοθήκες που έχουν 

ποικιλία σε μεγάλα κλασικά 

αριστουργήματα. Ρώτησε ή 

κάνε μια αναζήτηση στο 

google για την περιοχή σου. 

Όλο και κάποια βιβλιοθήκη θα 

βρεις που να είναι κοντά σου. 

2) Υπάρχουν δωρεάν e-books 

στο internet. Μέσω της 

σελίδας της google μπορείς να 

κάνεις αναζήτηση κειμένων 

μέσα από 7.000.000 τίτλους 

βιβλίων και να διαβάσεις 

ολόκληρα βιβλία που δεν 

προστατεύονται από τον νόμο 

των πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

 

3) Αγόρασε μεταχειρισμένα 

ή παλαιότερα βιβλία. 

Υπάρχουν αρκετά 

βιβλιοπωλεία στα οποία 

μπορείς να τα βρεις.  

4) Αντάλλαξε βιβλία με τους 

φίλους σου. Κάνε εσύ 

την πρώτη κίνηση. Απλά 

έχε υπόψη σου ότι σε 

αυτές τις περιπτώσεις, 

τις περισσότερες φορές 

τα βιβλία χάνονται η 

ξεχνιούνται με έναν 

μαγικό τρόπο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapted grom:  

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ATHENSHEART»  

Η ανταλλαγή βιβλίων (book swapping) είναι μια νέα τάση που φαίνεται ότι ολοένα και κερδίζει 
έδαφος ανάμεσα στους Έλληνες αναγνώστες. Ουσιαστικά, η ιδέα βασίζεται στην ανταλλαγή 
των βιβλίων που έχουμε διαβάσει με άλλα που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Τι πιο απλό λοιπόν 
από το να ανταλλάξουμε τα βιβλία μας με τα βιβλία άλλων;  

Το «athensheart» δίνει τώρα την ευκαιρία σε κάθε επισκέπτη του να φέρει στην ανταλλακτική 
βιβλιοθήκη του εμπορικού κέντρου, τα βιβλία που έχει διαβάσει και να τα ανταλλάξει με άλλα 
τόσα. Και το καλύτερο; Η ανταλλαγή γίνεται εντελώς δωρεάν, ακόμη και το Σάββατο, σε έναν 
ιδιαίτερα καλαίσθητο και ζεστό χώρο, ιδανικό για τους λάτρεις του βιβλίου. Την επόμενη φορά 
που θα βρεθείτε λοιπόν εκεί κοντά, μην ξεχάσετε ότι υπάρχουν βιβλία για όλα τα γούστα που 
σας περιμένουν για να σας «ταξιδέψουν» στο δικό τους ξεχωριστό κόσμο. 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας ανταλλακτικής βιβλιοθήκης:  

Τρίτη - Παρασκευή: 17:00-21:00   

Ανοιχτά και το Σάββατο: 11:00-16:00 
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ΠΑΝΤΟΥ 


