
APPENDIX 4 

A2 level reading activity 
(From the Module 1 of the Sample Exam) 

Step 1: Read the text below and choose the best answer (A, B, or C) for 

items 11-13, as in the example.
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Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση ( A, B  ή 
C) για τις ερωτήσεις 11-13, όπως στο παράδειγμα. 

11.  Το κείμενο είναι από 
A. μια διαφήμιση 
B. ένα ιατρικό φυλλάδιο 
C. ένα άρθρο περιοδικού 

12.   Μιλάει για 
A. άτομα με ωραίο χαμόγελο. 
B. την υγιεινή των δοντιών. 
C. μια επίσκεψη στον οδοντίατρο. 

13.  Μας λέει πως πρέπει να 
A. μη φοβόμαστε τον οδοντογιατρό. 
B. πλένουμε σωστά τα δόντια μας. 
C. φροντίζουμε τα δόντια μας προληπτικά. 

 

GGGOOOOOODDD   TTTEEEEEETTTHHH   FFFOOORRR   EEEVVVEEERRR   

Your teeth are very 

important for your health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  You need good teeth to eat 

your food, and get all the 

necessary vitamins! 

Β.  You need good teeth to 

speak well! 

C.  You need good teeth to look 

healthy and attractive! 

Do you know what to do to 

keep your teeth and gums 

healthy? 

D. Eat healthy. Don’t eat 

junk food! 

E. Brush your teeth at 

least 2 times a day 

F. Always use a good 

toothbrush 

G. Visit your dentist often 

GOOD TEETH GIVE YOU 
CONFIDENCE! 

GOOD TEETH SAVE MONEY! 

 

Step 2:  Which parts of the text say approximately the same thing as the 
statements below? Match parts (A-G) with statements 14-16. C is 
used in the example, and there are three you do not need.
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Ποια σημεία του κειμένου έχουν παρόμοια έννοια με ποια από τις πιο κάτω 
προτάσεις; Αντιστοίχισε τα σημεία Α-G με τις προτάσεις 14-16. Το C  
χρησιμοποιείται στο παράδειγμα και τρία σημεία δεν αντιστοιχούν σε καμία 
πρόταση. 

EX. Τα υγιή δόντια μας ομορφαίνουν.                                                                                        C 

14. Τα υγιή δόντια είναι ομορφιά.  

15. Αν τα δόντια μας δεν είναι υγιή, υπάρχουν τροφές που δεν 
μπορούμε να φάμε. 

 

16. Για να έχουμε υγιή δόντια, πρέπει να τα πλένουμε συχνά.  

 

ADA     The Australian Dentists’ Association 
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1 The three reading comprehension items translate as follows:   

11.  This text is probably from a: (A) news magazine, (B) dental association leaflet (C) 

website of the dental association 

12. The text is about: (A) people with a nice smile, (B) dental hygiene, (C) a visit to 

the dentist   

13. It tells us that: (A) we shouldn’t be afraid of the dentist, (B) we should brush our 

teeth well, (C) we should take care of our teeth to prevent cavities 
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 The three reading comprehension items translate as follows:  

14. It looks nice to have good teeth.  

15. If our teeth aren’t healthy, we can’t eat all types of food.  

16. If we want to have healthy teeth we must brush them often. 


