TEACHER DICTATION COPY
COMPREHENSIVE EXAMINATION IN MODERN GREEK
Tuesday, June 22, 2004

General Directions to the Teacher
Before the start of the examination period, distribute one examination booklet and one answer booklet,
face up, to each student. Then instruct the students to fill in the heading on the front of the answer
booklet. After each student has filled in the heading of the answer booklet, begin the examination by
following the directions for Part 2a, as given below:

Directions for Part 2a:
1) Instruct students to open their answer booklets and read the directions for Part 2a.
2) After students have read and understood the directions, say:
“There are nine questions in Part 2a. Each question is based on a short passage, which I will read
aloud to you. Listen carefully. Before each passage, I will give some background information in
English, once. Then, I will read the passage in Greek, twice. After you have heard the passage for
the second time, I will read the question in English, once. The question is also printed in your test
booklet.
After you have heard the question, you will have about one minute before the next passage is read.
During that time, read the question and the four suggested answers in your test booklet. Choose
the best suggested answer on the basis of the information provided in the passage, and write its
number in the space provided in your answer booklet.
You should NOT read the question and the suggested answers while you are listening to the
passage. This will allow you to give all your attention to what you hear. I will now begin.”
3) Administer each of the items in Part 2a as follows:
a. First read the setting in English once; then the listening comprehension stimulus (passage) in
Modern Greek twice in succession. Make every effort to read the passage in the way students
would hear it in an authentic setting.
b. Then read the question once. Pause for no more than one minute before proceeding to the next
item.
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1. Your friend Katerina from the Greek class calls you. She says to you:
∆ε µας έχει µείνει πολύς χρόνος µέχρι τις εξετάσεις και έχω αγχωθεί. Τα
µαθήµατα είναι δύσκολα και η ύλη αρκετή. Φοβάµαι ότι δε θα προλάβω να
µελετήσω όλα τα µαθήµατα. Τι λες διαβάζουµε µαζί αυτό το Σαββατοκύριακο;
Οι γονείς µου θα λείπουν, αλλά θα είναι στο σπίτι ο αδερφός µου για να µας
προσέχει. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον υπολογιστή του µπαµπά.
Λοιπόν, τι λες, θα έρθεις;
Q: What is Katerina worried about?

2. You are at your Greek friend’s house. Kosta picks up the telephone and
listens to the following message on his answering machine:
Συγχαρητήρια! Χάρη στις αγορές που κάνατε µε την πιστωτική σας κάρτα
«Magnacard» είστε υποψήφιος για την κλήρωση ενός πολυτελούς σπορ
αυτοκινήτου. Η κλήρωση θα γίνει στις 21 Μαρτίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο του
∆ήµου Γλυφάδας, µε την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου. Για να
δηλώσετε τη συµµετοχή σας στην κλήρωση, τηλεφωνήστε στο 210.65.28.692.
Q: What is the raffle about?

3. You are at your Greek friend Helen’s house and you hear her mother
talking on the telephone to a friend. Helen’s mother says:
Τι να σου πω, καλή µου. Πήγα στο κοµµωτήριο σήµερα. Ήθελα κάπως να
αλλάξω χτένισµα. Είπα λοιπόν στον κοµµωτή µου να µου κόψει λίγο τα µαλλιά
και να ανοίξει το χρώµα µε µερικές ανταύγειες. Αυτός όµως το παράκανε. Όταν
είδα τα µαλλιά µου, τρελάθηκα. Με είχε κάνει τελείως ξανθιά! ∆ε µε πειράζει
που πλήρωσα τόσα χρήµατα και που έχασα όλο µου το πρωινό, αλλά το χρώµα
αυτό δε µου πάει καθόλου!
Q: What is Helen’s mother complaining about?
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4. You overheard your Greek teacher talking to the mother of a classmate of
yours. The teacher says:
Ο Βασίλης έχει κάνει σηµαντική πρόοδο. Στην αρχή της χρονιάς δεν έκανε την
εργασία του και πολλές φορές ξεχνούσε τα βιβλία του. Τώρα και την εργασία
του κάνει στην ώρα της και τα βιβλία φέρνει πάντα µαζί του. Βέβαια, µερικές
φορές µιλάει µέσα στην τάξη, αλλά γενικά δείχνει ενδιαφέρον, παρακολουθεί
και συµµετέχει στο µάθηµα. Νοµίζω ότι ο Βασίλης µπορεί να γίνει άριστος
µαθητής.
Q: How does your Greek teacher feel about Vassili?

5. While shopping in Greece, your host mother lost her wallet. You go
together to the police station to report it. Mrs. Economou says:
Σήµερα το πρωί πήγα στην αγορά για ψώνια. Μέσα στην τσάντα µου είχα τα
κλειδιά µου, τα γυαλιά µου, την ατζέντα τηλεφώνων, καθώς και το πορτοφόλι
µου µε αρκετά χρήµατα και πιστωτικές κάρτες. Την ώρα που έφτασα στο
ταµείο να πληρώσω, ανακάλυψα ότι το πορτοφόλι µου έλειπε. Μάλλον το
έχασα την ώρα που ψώνιζα. Αυτό που µε ανησυχεί δεν είναι τόσο τα χρήµατα,
όσο οι πιστωτικές κάρτες που είχα µέσα. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Q: What is Mrs. Economou most worried about?

6. While vacationing in Greece, you are listening to a Greek radio program
and you hear the following advertisement:
Θέλετε να βελτιώσετε την εµφάνισή σας; Ελάτε σ’ εµάς. Κέντρα Αισθητικής
και Οµορφιάς. ∆ιαθέτουµε µια σειρά προγραµµάτων περιποίησης προσώπου
και σώµατος, που ταιριάζουν σε όλα τα γούστα. Ξεχωρίζουµε για την ποιότητα
των προϊόντων µας και το ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Προσφέρουµε
τέλεια φροντίδα και σε πολύ χαµηλές τιµές. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία.
Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήµατά µας. Σας περιµένουµε.
Q: What is this advertisement about?
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7. You are watching a program on the Greek channel. The presenter says the
following:
Φροντίστε να τρώτε συχνά µαρούλι. Αυτό το νόστιµο, καταπράσινο λαχανικό
έχει αποδειχθεί ότι κάνει καλό στην όραση, προστατεύει τον οργανισµό του
ανθρώπου από διάφορες µολύνσεις και βοηθάει στη χώνεψη του φαγητού!
Θέλετε να σας πω κι άλλα για να αρχίσετε να τρώτε µαρούλι; Νοµίζω ότι
είναι αρκετά για να σας πείσουν.
Q: What does the presenter say about lettuce?

8. You are listening to your Greek friend Maria talking on the telephone with
a friend of hers. Maria says:
Αισθάνοµαι πολύ κουρασµένη σήµερα. Όταν έφτασα σπίτι από τη δουλειά µου
αργά το απόγευµα, διαπίστωσα ότι είχα ξεχάσει τα κλειδιά µου στο συρτάρι του
γραφείου µου. Έτσι δεν µπορούσα να µπω µέσα. Έπρεπε να πάρω το
λεωφορείο και να επιστρέψω στο γραφείο για να πάρω τα κλειδιά. Μέχρι να
µπω µέσα στο σπίτι µου είχαν περάσει δύο ώρες! ∆εν µπορείς να φανταστείς
πόσο ταλαιπωρήθηκα απόψε!
Q: What happened to Maria today?

9. You are listening to Niko, a classmate of yours, talking to your Greek
teacher. Niko says:
Κυρία Ιωάννου, µπορώ να σας µιλήσω για δυο λεπτά; Πρόκειται για την
εργασία που πρέπει να παραδώσουµε µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. Ο
υπολογιστής µου χάλασε και δεν µπορώ να βρω όλες τις πληροφορίες που
χρειάζοµαι από το ίντερνετ. Θα τον πάω σήµερα για φτιάξιµο. Θα χρειαστώ
όµως περισσότερο χρόνο για να τελειώσω την εργασία µου. Μήπως µπορώ να
σας φέρω την εργασία µου την εποµένη εβδοµάδα;
Q: What does Niko ask the teacher for?
*

*

*
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Directions for Part 2b
1. Instruct students to read the directions for Part 2b.
2. After students have read and understood the directions say:
“There are six questions in Part 2b. Part 2b is like Part 2a,
except the questions and answers are in Modern Greek.
We will now begin.”
3. Administer Part 2b in the same manner as Part 2a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------10. You are watching a cooking show on Greek television. The chef says:
Ένα από τα πιο εύκολα και νόστιµα φαγητά είναι η µακαρονάδα. Απλά βράζετε
τα µακαρόνια µε λίγο αλάτι, τα στραγγίζετε και αν θέλετε τα περιχύνετε µε λίγο
καυτό λάδι ή βούτυρο. Για περισσότερη νοστιµιά γαρνίρετε µε σάλτσα, που
είναι εύκολο να τη φτιάξετε µόνοι σας ή µπορείτε να την αγοράσετε έτοιµη από
το σούπερ µάρκετ. Υπάρχουν πολλές σάλτσες. Όποια κι αν προτιµήσετε, θα
γλείφετε τα δάχτυλά σας!
Q: Πώς γίνετε πιο νόστιµη η µακαρονάδα;
11. You and your Greek friend John are in an antique shop in Athens. The
saleslady says to you:
∆είτε προσεκτικά τις λεπτοµέρειες αυτού του βάζου. Τα λουλούδια που είναι
ζωγραφισµένα επάνω του µοιάζουν αληθινά. Τα χρώµατά του επίσης. Όπως
βλέπετε, δεν έχουν αλλάξει στο πέρασµα του χρόνου. Είναι ένα σπάνιο έργο
τέχνης από κάποιο αρχοντικό της παλιάς Αθήνας. Μια αντίκα που θα δώσει
µοναδική αρχοντιά σε όποιο σηµείο του σπιτιού σας και αν την τοποθετήσετε.
Q: Τι λέει η πωλήτρια για το βάζο;
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12. The grandfather of your Greek friend George says to you:
Στην εποχή µου η ζωή των µικρών παιδιών ήταν πιο απλή. ∆εν είχαµε τις
ανέσεις που έχετε σήµερα και οι απαιτήσεις µας ήταν λιγότερες. Θυµάµαι, όταν
ήµουν οκτώ χρονών, ο πατέρας µου µού είχε χαρίσει µια δερµάτινη µπάλα. Τι
χαρά είχα νιώσει τότε! Εκείνα τα χρόνια µια µπάλα ήταν πολύ σπάνιο και
ακριβό δώρο. Σήµερα ένα τέτοιο δώρο µάλλον θα φαινόταν ασήµαντο...
Q: Τι θυµάται ο παππούς από τα παιδικά του χρόνια;
13. You are in a store with your Greek friend Irene. She talks to the clerk and
says:
Θέλω να επιστρέψω αυτή την µπλούζα. Μου την έκανε δώρο µια φίλη µου,
αλλά το χρώµα της δεν µου πηγαίνει καθόλου. Επιπλέον, είναι και λίγο µικρή.
Βλέπω ότι έχετε µεγάλη ποικιλία από µπλούζες στο κατάστηµά σας και ελπίζω
να βρω µία που να µου αρέσει. Έχω µαζί µου και την κάρτα αλλαγής. Μπορείτε
να µε βοηθήσετε;
Q: Γιατί πήγε στο µαγαζί η Ειρήνη;
14. You are watching the news on the Greek Channel. The newscaster says:
Το βράδυ της 13ης Αυγούστου θα γίνει η Τελετή Έναρξης των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004 στο Ολυµπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τέσσερα
δισεκατοµµύρια άνθρωποι θα ανοίξουν τις τηλεοράσεις τους για να
παρακολουθήσουν το σηµαντικότερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Θα είναι
µια µοναδική τελετή που θα κάνει όλους τους Έλληνες να νιώσουν
υπερήφανοι. Θα είναι η στιγµή που οι Ολυµπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στη
χώρα που γεννήθηκαν.
Q: Τι λέει ο εκφωνητής για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004;
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15. While vacationing in Athens, your tour guide suggests:
Σας προτείνω να επισκεφθείτε οπωσδήποτε το Βυζαντινό Μουσείο. Βρίσκεται
στο κέντρο της Αθήνας. ∆ιαθέτει πλούσια συλλογή από ανεκτίµητες βυζαντινές
εικόνες, σπάνια έργα γλυπτικής και πίνακες ζωγραφικής από όπου µπορεί
κανείς να διακρίνει την πορεία της ελληνικής τέχνης στα βυζαντινά χρόνια. Το
Μουσείο είναι ανοικτό κάθε µέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πραγµατικά
αξίζει τον κόπο να το επισκεφθείτε.
Q: Τι λέει ο συνοδός σας για το Βυζαντινό Μουσείο;
*

*

*

When students have finished Part 2b, say:
“This is the end of Part 2. You may now go on to the rest of the
Examination.”

