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ÉPREUVE 3             Compréhension de l’oral  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Απάντησε σε όλα τα ερωτήµατα. 
• ∆ώσε µία µόνο απάντηση για καθένα από αυτά. 
• Να µεταφέρεις τις απαντήσεις σου στο έντυπο «3». 
• Η εξέταση διαρκεί όσο και το CD. 

 
MAI 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤ ΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français mai 2010 

Niveaux  A1 & A2 / Épreuve 3 PAGE  2 
 

ACTIVITÉ 1 
 

Quelqu’un parle à Pascal. Pourquoi ? 
Για ποιο λόγο µιλούν στον Pascal; 

Tu vas entendre chaque phrase trois fois. Pour chaque item, mets une croix dans la bonne case. 
Θα ακούσεις την κάθε πρόταση τρεις φορές. Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 

Item 1     Μιλούν στον Pascal για να… 

 A � … τον ευχαριστήσουν για κάτι; 

 B � … του παρουσιάσουν κάποιον; 

 C � … τον προσκαλέσουν κάπου; 

   

Item 2     Μιλούν στον Pascal για να… 

 A � … του ζητήσουν συγγνώµη; 

 B � … τον ευχαριστήσουν για κάτι; 

 C � … τον προσκαλέσουν κάπου; 

   

Item 3     Μιλούν στον Pascal για να… 

 A � … του ζητήσουν βοήθεια; 

 B � … του υποσχεθούν κάτι; 

 C � … του ζητήσουν µια πληροφορία; 

   

Item 4     Μιλούν στον Pascal για να… 

 A � … του δώσουν µια πληροφορία; 

 B � … του δώσουν µια συµβουλή; 

 C � … του δώσουν µια απάντηση; 

   

Item 5     Μιλούν στον Pascal για να… 

 A � … του δώσουν την άδεια να κάνει κάτι; 

 B � … του ζητήσουν να κάνει κάτι; 

 C � … του ζητήσουν συγγνώµη; 
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ACTIVITÉ 2 
 

Tu vas entendre une personne qui inscrit son fils à  des cours d’été. Complète la carte. 
Θα ακούσεις µια κυρία να δίνει τα στοιχεία του γιου της για την εγγραφή του σε 
καλοκαιρινά µαθήµατα. Συµπλήρωσε την κάρτα του. 

Tu vas entendre ce qu’elle dit trois fois. Pour chaque item, écris sur les pointillés. 
Θα ακούσεις αυτά που λέει τρεις φορές. Συµπλήρωσε τα κενά. 

 

 

    

Item 6  NOM : …………………………………. 

Item 7  PRÉNOM : …………………………………. 

Item 8  ÂGE :  …………………………………. 

Item 9  PROFESSION : …………………………………. 

Item 10  NATIONALITÉ :  …………………………………. 

    

 

 

ACTIVITÉ 3 
 

De qui parlent ces personnes ? 
Για ποιον µιλούν τα άτοµα αυτά; 

Tu vas entendre chaque phrase trois fois. Pour chaque item, mets une croix dans la bonne case. 
Θα ακούσεις την κάθε πρόταση τρεις φορές. Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 A. 

D’un 
pêcheur 

B. 

D’un 
chanteur 

 

C. 

D’un 
pharmacien 

 

D. 

D’un 
boulanger 

 

E. 

D’un peintre 

 

Item 11      

Item 12      

Item 13      

Item 14      

Item 15      
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ACTIVITÉ 4 
 

Tu vas entendre des informations à propos de l’accu eil d’élèves suédois. Complète tes 
notes. 
Θα ακούσεις κάποιες πληροφορίες για την υποδοχή σουηδών µαθητών. Συµπλήρωσε 
τις σηµειώσεις σου. 

Tu vas entendre ces informations trois fois. Pour chaque item, écris sur les pointillés. 
Θα ακούσεις αυτές τις πληροφορίες τρεις φορές. Συµπλήρωσε τα κενά. 

 
 
 

Item 16    Date d’arrivée : …………………………………. 

Item 17 Accueil avec des… …………………………………. 

Item 18 Heure d’arrivée : …………………………………. 

Item 19 Durée du séjour : …………………………………. 

Item 20 Visite de la…  …………………………………. 

 

 
 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


