
                                    

ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

       English Department – Αγγλικό Τμήμα 

                                              Ιούνιος 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στα Γυμνάσια των 

Σχολείων μας κατά το σχολικό έτος 2022-23 θα γράψουν τον Σεπτέμβριο ένα κατατακτήριο 

διαγώνισμα (placement test) διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να καταταχθούν σε 

τμήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στο γνωστικό τους επίπεδο. Οι 

μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του από 

τον Συντονισμό τού Αγγλικού τμήματος. Το διαγώνισμα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους 

μαθητές μας, στηρίζεται σε ύλη που κυμαίνεται στα επίπεδα A2/Α2+ έως και Β1+ (σύμφωνα 

με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών-CEFR) και χωρίζεται σε τέσσερα 

μέρη: 

Part 1: Reading Comprehension (Κατανόηση κειμένου) 

Part 2: Grammar (Ασκήσεις γραμματικής) 

Part 3: Vocabulary (Ασκήσεις λεξιλογίου) 

Part 4: Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου / 80-100 words) 

Η ύλη διαμορφώνεται ως εξής: 

Το λεξιλόγιο καλύπτεται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

VOCABULARY ( ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ) 

Clothes Places / Description of places 

Colours / Numbers Sport, Hobbies and Leisure Time 

Environment-Green lifestyle Travel and Transport 

Family and Friends Technology and Computers 

Food and Drinks Weather, Natural disasters 

Health Work and Jobs, Career-related words 

House and Home 

Behaviour, Personal Feelings, Opinions and 

Experiences (adjectives) 



 

                                                  

                                    

                                Η γραμματική καλύπτεται από τα παρακάτω: 

 

 

 

 

Από τον Συντονισμό τού Αγγλικού τμήματος Α'/θμιας και Β'/θμιας 

GRAMMAR (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) 

Possessive Adjectives Going to 

Possessive Pronouns / ’s and Whose..? Present Perfect 

Object Pronouns Past Perfect 

Imperative Comparative / Superlative adjectives 

Prepositions of time / place as... as / not as ... as 

Countable/Uncountable nouns  Too / enough+ adjective 

Quantifiers: How much/many…? 

a/ an/some/ any/a lot of /a few /a little 

Modal Verbs: can / can’t / must / mustn’t / 

may (not) / might (not) / could / couldn’t / 

have to / (not) have to 

Regular / Irregular Plurals 

Indefinite Pronouns 

Reflexive pronouns 

Simple Present  First/ Second Conditional 

Present Continuous Reported statements / questions / orders 

Simple Past (regular and irregular verbs) Relative clauses  

Past Continuous Passive Voice 

Used to Wish + Simple Past 

Simple Future Infinitive / Gerund 


