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• 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. 

ATTENTION 

ACTIVITY B1.1 
Student Life magazine is running a contest and has invited readers to write about an unforgettable experience 
they had. Write about a funny (humorous) experience you had as a student (80 words) and enter your text to 
the contest. The text below, sent by a student for last month’s issue, may help you. (Do not sign your text.) 

 
 

 
 

A funny  experience I had in school 

 

 

 

 
 

My worst summer job 

y worst summer job ever was when I worked as a video game 
tester for a big company. My job was to play the games and 
spot any mistakes that needed to be fixed before the games hit 

the market. "I'm going to spend my summer playing video games 
anyway," I thought, "so why not make some money, too?" But it wasn't 
like that at all!  
First, they only gave me early versions of the games, called "alpha", whose 
graphics were very bad and hurt my eyes! Also, they always asked me to play 
the same games over and over again and it was so boring! In the end, I got so tired of video games that  I 
stopped playing for a whole year! 

 

 
ACTIVITY B2.1 

Imagine you are studying to be a teacher and you have set up the e-Schooling blog. Some of your teenage 
readers complain that school is boring. Using the clues below, write a message to be posted on your blog (100 
words) and try to convince them that school can be fun! 

M 

• Seeing friends and making new ones  
• Spending time away from home and becoming independent 
• Learning more about how to use computers and interactive 

boards 
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Unforgettable experiences... 
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 ACTIVITY B1.2 
Using information from the text below, write an announcement (80 words) for the news section of your school 
website (which is in Greek and English). The announcement should inform the readers about a book exhibition 
taking place in Athens. 

 
TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 2014 
Από τις 17 Μαΐου 2014, και για είκοσι ημέρες, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, 
πραγματοποιείται το Ελληνικό Παζάρι Βιβλίου 2014, η κορυφαία 
εκδήλωση για το βιβλίο, που διοργανώνουν εκδοτικά σωματεία της 
Ελλάδας, προσφέροντας χιλιάδες τίτλους στο κοινό σε πολύ χαμηλές τιμές 
που αρχίζουν από μόλις 0,50 ευρώ. 

Σ’ ένα τεράστιο, καλαίσθητο και λειτουργικό 
περίπτερο, ενιαίο για όλους τους εκδότες, 
εκτίθενται 500.000 βιβλία, 200 Ελλήνων 
εκδοτών εξασφαλίζοντας μια μεγάλη ποικιλία 
τίτλων όλων των κατηγοριών για όλες τις 

ηλικίες. Οι βιβλιόφιλοι, κάθε ηλικίας, μπορούν να προμηθευτούν αξιόλογα, 
γνωστά, αλλά και σπάνια βιβλία. 

 

ACTIVITY B2.2 
Your English friend Susan is doing a school project, entitled “Strange Ideas and Achievements”. Using 
information from the text below, write an email to her (100 words) explaining what ‘Bibliomotocarro’ is and 
urging her to include the particular idea in her project. 

 

 

 
Ο δάσκαλος που μοιράζει βιβλία 
700 βιβλία ταξιδεύουν μαζί με έναν δάσκαλο, για να φτάσουν όπου υπάρχουν παιδιά. 

Το Bibliomotocarro είναι ένα τρίκυκλο σε σχήμα σπιτιού, με οροφή από κεραμίδια και καμινάδα, που ταξιδεύει 
γεμισμένο με βιβλία και πηγαίνει όπου υπάρχουν πιτσιρίκια αλλά όχι 
δημόσιες βιβλιοθήκες. Η ιδέα και εφαρμογή είναι ενός συνταξιούχου 
δασκάλου, του Antonio La Cava, ο οποίος γυρνά με το τρίκυκλο όλη 
την Ιταλική επαρχία. 

Τα παιδιά της Basilicata τον έχουν μάθει και τον περιμένουν κάθε 
Σάββατο στους δρόμους. «Τα βιβλία εξαφανίζονται αμέσως» λέει ο La 
Cava ο οποίος πριν να φύγει καβάλα στο σπιτάκι του, μοιράζεται με 
τους μικρούς του φίλους τη Λευκή Βίβλο: τα παιδιά ξεκινούν να 
γράφουν ιστορίες οι οποίες συνεχίζονται από τα παιδιά του 
επόμενου χωριού. Φέτος η Bibliomotocaro ήταν και στη Διεθνή 

Έκθεση Βιβλίου στο Τορίνο, με εκδόσεις της Lucania. Ο La Cava σκοπεύει να εξελίξει κι άλλο το έργο του. 

  

 
 
 

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 

 
 

http://www.culturenow.gr/s/ekdilwsi
http://www.facebook.com/pages/Il-Bibliomotocarro/498097456919875
http://www.facebook.com/pages/Il-Bibliomotocarro/498097456919875
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