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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 

Last month’s issue 

WINNER 

ACTIVITY B1.1 
A student magazine is running a contest and has invited readers to write about a place they recently visited 
during an educational school trip. The text below, sent by a student for last month’s issue, may help you. Write a 
description of a place in Greece that you visited as a class and explain why you liked it (about 80 words).  

 

Active Students 
UNFORGETTABLE PLACES THAT WE VISITED AS A CLASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THE SPECTACULAR SCIENCE MUSEUM 
What a wonderful time we all had in London last year, on a trip 
organised by our teachers and parents. The one place we visited that I 
like best was the Science Museum.  

Science is not my favourite subject in school but I loved this museum 
which has famous historic collections, amazing galleries and great 
exhibitions. In their catalogue they say that they have over 300,000 
objects in their care. Their strongest point is the history of western 
science, technology and medicine since 1700. Medical objects from all 
periods and cultures are also an important part of their possessions.   

ACTIVITY B2.1 
Write a report (100 words) to be posted on the "Improve Our Town" blog, about what people think is urgently needed 
in your community. End your report by making a call for collective action: to put ideas into practice.  

 

APRIL ISSUE | 2015 

WHAT PEOPLE THINK IS MOST NEEDED 
 A new public gym 
 A new parking area 
 Free-access wi-fi for the town centre 
 Free access to a public building for local crafts & arts 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

 ACTIVITY B1.2 
Using information from the text below, write an email (80 words) to your friend Dylan who is in Greece, 
informing him about the Cultural Park of Athens, and telling him what he can do there if he visits it.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ βρίσκεται στα Μεσόγεια 
και είναι ένας καταπράσινος χώρος 25.000 τμ 
όπου ακμάζουν οι τέχνες, τα γράμματα και ο 
πολιτισμός. Δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 
150.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και από 
όλον τον κόσμο! Ο επισκέπτης, κάνοντας τον 

περίπατό του στο Πάρκο θα συναντήσει το 
Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας με μοναδικά 
εκθέματα και αναγνωρισμένο έργο. Αξίζει να 
σημειωθεί πως Πανεπιστήμια από την Ευρώπη, 
την Ασία και την Αμερική των οποίων οι φοιτητές 
μελετούν την Ελληνική ιστορία και λαογραφία, 
φροντίζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να 
επισκεφτούν το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας, 
προκειμένου να μορφώσουν ολοκληρωμένη 
άποψη για τον Ελληνικό πολιτισμό. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, 
το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας τιμά και εορτάζει 
την ημέρα αυτή με μια σειρά από δραστηριότητες 
περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης. 

Καλούν μικρούς και μεγάλους την Κυριακή 5 
Ιουνίου από τις 10.00 μέχρι τη δύση του ηλίου 
στον καταλληλότερο χώρο για τον εορτασμό του 
περιβάλλοντος, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Μπορείτε να επισκεφτείτε το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ καθημερινά και Σαββατοκύριακα χωρίς ανάγκη 
προγραμματισμού, όλοι εσείς που θέλετε να κάνετε μόνοι ή με τα παιδιά σας ένα ταξίδι στη λαογραφία και 
τον πολιτισμό της Ελλάδας ή απλά να χαρείτε το πικνίκ σε έναν πανέμορφο χώρο μέσα στη φύση. 

ACTIVITY B2.2 
Using information from the text above, write a leaflet (100 words) promoting the ‘Cultural Park’ to visitors of Athens. 

 
 
 
 

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 

 
 

Στόχοι  
Ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων ως προς τη 
φιλική, διαρκή και υγιή εκμετάλλευση των στοιχείων 
της φύσης: του αέρα και του νερού. 

Περιήγηση στα στενά δρομάκια του Μουσείου, που 
είναι διαμορφωμένο σαν μικρό χωριουδάκι.  

Απόλαυση ενός διαφορετικού περιπάτου σε ένα 
υπέροχο φυσικό περιβάλλον που θα σας επιτρέψει 
να έρθετε σε επαφή με τους μοναδικούς τρόπους 
που ο άνθρωπος μπορεί να φροντίσει το περιβάλλον 
του, αλλά και να ωφελήσει τον εαυτό του. 

Δραστηριότητες  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ θα πραγματοποιηθούν 
παράλληλες εκδηλώσεις με θέμα το «Περιβάλλον»: 
• θεατρικές παραστάσεις 
• έκθεση βιολογικών προϊόντων 
• έκθεση παραδοσιακών προϊόντων 
• παρουσιάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
• παρουσιάσεις βιβλίων 
• έκθεση οικολογικών παιχνιδιών 
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