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INTRO



Το Lower Cambridge (ή πιο σωστά το 
Cambridge English: First ή B2 First,
όπως είναι η νεότερη ονομασία του
πτυχίου), είναι ένα διεθνώς
αναγνωρισμένο πτυχίο στο επίπεδο
B2 γνώσης στα Αγγλικά, με βάση το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
και το ΑΣΕΠ, δηλαδή στην περιγραφή
γνώσης Αγγλικών, «καλή γνώση». 

Αυτό σημαίνει ότι έχοντας FCE,
χειρίζεστε καλά τα Αγγλικά, γραπτά
και προφορικά, σε επαγγελματική ή
εκπαιδευτική βάση.

I N T R O D U C T I O N

Το FCE, το Cambridge Lower είναι οι πιο
γνωστές εξετάσεις Αγγλικών στη χώρα
μας. 

Οι εξετάσεις FCE  (με εξέταστρα περίπου
165€ και αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ ως
B2) είναι επίσης μια από τις παλαιότερες
εξετάσεις Αγγλικών στον κόσμο.

Reading and Use of English Part 4

https://www.grapsa.edu.gr/agglika


THE EXAM



Δ Ο Μ Η

Το Cambridge Lower
αποτελείται από 4
μέρη (papers):

1

2

3

4

Reading and Use of English

Speaking 

Listening 

Writing 



Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η συνολική διάρκεια
του γραπτού μέρους
είναι 3 ώρες και 35
λεπτά - μαζί με τα
διαλείμματα!

1

2

3

4

Reading and Use of English
75 λεπτά

Speaking
14 λεπτά 

Listening
40 λεπτά 

Writing
80 λεπτά





P A R T  1

Στο 1ο μέρος της εξέτασης FCE, σας δίνεται ένα
κείμενο με 8 κενά που ακολουθείται από
απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Ο/η υποψήφιος/α FCE πρέπει να επιλέξει μία
από 4 λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον
αφορά σε γραμματική και σημασία. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Reading and Use of English Part 1



Θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο 3 φορές - ναι έτσι πρέπει!!!

Τη πρώτη φορά απλά διαβάζετε το κείμενο για να καταλάβετε
το γενικό νόημα - μην αγχώνεστε αν δεν καταλαβένετε κάτι.

Τη δεύτερη φορά συμπληρώνετε τις απαντήσεις
χρησιμοποιώντας τον κανόνα της απαλοιφής, δηλαδή πρώτα
βρίσκετε ποιες είναι οι λάθος απαντήσεις και έπειτα
καταλήγετε στο σωστό.

Τη τρίτη φορά τσεκάρετε τις απαντήσεις σας!!!

Reading and Use of English Part 1



Ένα κείμενο με 8 κενά. 

Οι υποψήφιοι του Lower Cambridge πρέπει να
βρουν μια λέξη που ταιριάζει σε κάθε κενό. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

P A R T  2

Reading and Use of English Part 2



Θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο 3 φορές - ναι κι αυτό το
κείμενο 3 φορές!!!

Τη πρώτη φορά απλά διαβάζετε το κείμενο για να
καταλάβετε το γενικό νόημα - μην αγχώνεστε αν δεν
καταλαβένετε κάτι.

Τη δεύτερη φορά συμπληρώνετε τις απαντήσεις -
σκεφτείτε λέξεις που είναι απαραίτητες όπως βοηθητικά
ρήματα, προθέσεις η απλοί σύνδεσμοι, όπως have, was, in,
on , for, and, but κλπ.

Τη τρίτη φορά τσεκάρετε τις απαντήσεις σας!!!

Reading and Use of English Part 2



P A R T  3

Ένα κείμενο με 8 κενά. 

Οι υποψήφιοι του Cambridge Lower πρέπει
συμπληρώσουν τα κενά δημιουργώντας
παράγωγο από μια λέξη που τους δίνεται. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Reading and Use of English Part 3



Χρειάζεται προσοχή όσον αφορά τι μέρος του λόγου λείπει
στο κενό, όσο και στο γενικό νόημα της πρότασης.

Πρώτα πρέπει να αποφασίσεις αν χρειάζεσαι ρήμα,
ουσιαστικό, επίθετο ή επίρημα!!!

Μερικές φορές χρειάζεται η συγκεκριμένη λέξη να είναι
στον πληθυντικό η χρειάζεται το αντίθετο της λέξεις για να
βγει το νόημα ολόκληρής της πρότασης.

Reading and Use of English Part 3



P A R T  4

Οι υποψήφιοι του Lower του Cambridge πρέπει να
ξαναγράψουν 6 προτάσεις βάσει μιας λέξης που τους
δίνεται, έτσι ώστε το νόημα της αρχικής πρότασης να
παραμείνει ίδιο (rephrasing). 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχούν 2 βαθμοί. Μια
απάντηση μπορεί να βαθμολογηθεί με 0 - 1 - 2 βαθμούς
αναλόγως πόσο σσωστή είναι!!!

Reading and Use of English Part 4



Πρέπει να χρησιμοποιήσεις από 2 έως 5 λέξεις.

Η λέξη που σου δίνεται πρέπει να χρησιμοποιηθεί
όπως είναι χωρίς καμμία αλλαγή.

Πρόσεξε έτσι ώστε να μην αλλάζεις το χρόνο στη
καινούρια πρόταση.

Reading and Use of English Part 4



P A R T  5

Ένα κείμενο που ακολουθείται από 6 ερωτήσεις
κατανόησης. 

Οι υποψήφιοι του Cambridge Lower επιλέγουν τη
κατάλληλη απάντηση από 4 εκτυπωμένες επιλογές. 

Οι ερωτήσεις δίνονται με την ίδια σειρά που βρίσκονται
οι πληροφορίες στο κείμενο. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχούν 2 βαθμοί.

Reading and Use of English Part 5



Διάβασε πρώτα όλο το κείμενο μια φορά για να καταλάβεις το
γενικό νόημα του.

Διάβασε πρώτα την ερώτηση (όχι τις απαντήσεις) και ύστερα
διάβασε το κείμενο μέχρι να εντοπίσεις το σημείο που εμφανίζεται
η απάντηση.

Ύστερα διάβασε τις απαντήσεις και επέλεξε αυτή που είναι κοντά
σε νόημα με την απάντηση που βρήκες στον κείμενο. 

Προσοχή! Σ’ αυτό το τμήμα της εξέτασης του Cambridge Lower, η
σωστή απάντηση είναι πάντα rephrased, άρα, όποτε βλέπεις ίδιες
λέξεις με αυτές από το κείμενο, μάλλον είναι παγίδα.

Reading and Use of English Part 5



P A R T  6

Ένα κείμενο από το οποίο αφαιρέθηκαν 6 προτάσεις. 

Οι υποψήφιοι του Cambridge Lower καλούνται να
βρουν την πρόταση που ταιριάζει σε κάθε κενό
ανάμεσα σε 7 επιλογές που τους δίδονται.

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχούν 2 βαθμοί.

Reading and Use of English Part 6



Διάβασε πάντα προσεκτικά το κείμενο πριν και μετά το
κενό. 

Ψάξε για λέξεις που συνδέουν ιδέες μεταξύ τους (linkers)
όπως but, also, however κλπ. και σε αναφορικές λέξεις
όπως it, they, this/ that .

Όταν τελειώσεις τσέκαρε ότι οι απαντήσεις σου είναι
σωστές και ότι υπάρχει "συνέχεια" στο κείμενο.

Reading and Use of English Part 6



P A R T  7

Σ’ αυτό το κομμάτι της εξέτασης του Cambridge
Lower, θα σας δοθούν 4 κείμενα ακολουθούμενα
από 10 ερωτήσεις.

Θα πρέπει να βρείτε σε ποια από τα 4 κείμενα
αναφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Reading and Use of English Part 7



Διάβασε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και υπογράμμισε λέξεις
κλειδιά. 

Ύστερα διάβασε το πρώτο κείμενο και απάντησε όσες
ερωτήσεις μπορείς βάση αυτού. 

Συνέχισε με τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κείμενα. 

Έτσι δεν θα χρειαστεί να διαβάσεις πολλές φορές τα
κείμενα ψάχνοντας τις απαντήσεις.

Reading and Use of English Part 7



Answer

Sheet

Μην ξεχνάς ότι 
όπου συμπληρώνεις 

λέξεις  πρέπει να 
χρησιμοποιείς 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!







P A R T  1

Essay (έκθεση ιδεών)

Ένα θέμα που οι υποψήφιοι του Lower Cambridge
καλούνται να αναλύσουν. 

Δίνονται δυο ιδέες σχετικά με το θέμα προς ανάπτυξη
και οι υποψήφιοι FCE πρέπει να προσθέτουν ακόμα
μια δική τους ιδέα.

Writing Part 1



Διάβασε προσεκτικά το θέμα και υπογράμμισε όλα τα σημεία
που πρέπει να καλύψεις. 

Κάνε ένα γρήγορο πλάνο στο πρόχειρο χαρτί που θα σου
δωθεί!

Μην ξεχάσεις να χωρίσεις την έκθεσή σου σε παραγράφους
που θα έχουν συγκεκριμένη δομή (Εισαγωγή - Κυρίως Θέμα -
Επίλογος) και να χρησιμοποιήσεις θεματικές περιόδους (topic
sentences) όπως και συνδέσμους (linking words and phrases). 

Writing Part 1



P A R T  2

γράμμα/email (formal or informal)
αναφορά (report)
κριτική (review)
άρθρο (article)

Οι υποψήφιοι του Cambridge Lower επιλέγουν ανάμεσα
στα παρακάτω θέματα:

Πρέπει να επιλέξουν να γράψουν ένα από αυτά τα θέματα.

Writing Part 2



Διάβασε προσεκτικά τα θέματα και διάλεξε εκείνο για
το οποίο έχεις περισσότερες ιδέες/ λεξιλόγιο και σου
φαίνεται πιο εύκολο να υποστηρίξεις τις απόψεις σου.

Πρέπει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς να
εξοικειωθείς με τη δομή όλων των εκθέσεων.

Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα πρόχειρο πλάνο πριν
ξεκινήσεις να γράφεις!

Writing Part 2







P A R T  1

Οι υποψήφιοι του Cambridge Lower ακούνε 8
σύντομους διαλόγους, μονολόγους, ανακοινώσεις
κλπ και ύστερα επιλέγουν την σωστή απάντηση
ανάμεσα σε 3 επιλογές. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Listening Part 1



Άκου και διάβασε τις οδηγίες προσεκτικά! Πρόσεξε τι
πρέπει να ακούσεις και τι πρέπει να κάνεις!!!

Διάβασε προσεκτικά το θέμα και υπογράμμισε όλα τα
σημεία που πρέπει να καλύψεις. 

Χρησιμοποίησε το χρόνο που σου δίνεται πριν την
άσκηση για να διαβάσεις τις ερωτήσεις και να σκεφτείς
το περιεχόμενο της άσκησης.

Listening Part 1



P A R T  2

Οι υποψήφιοι του FCE ακούνε έναν μονόλογο και
πρέπει να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που
λείπουν με μια λέξη ή μια σύντομη φράση.

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Listening Part 2



Μην αλλάζεις τις λέξεις που ακούς, γράψε τις λέξεις
ή τα νούμερα όπως ακριβώς τα ακούς στο recording.

Μην προσπαθείς να δώσεις έξτρα πληροφορίες που
δεν απαιτούνται από την άσκηση!

Πρέπει να συμπληρώσεις τα κενά χρησιμοποιώντας
1-3 λέξεις!

Listening Part 2



P A R T  3

Οι υποψήφιοι του Lower Cambridge ακούνε 5
σύντομους μονολόγους και πρέπει να αντιστοιχίσουν
κάθε μονόλογο με μια απάντηση που εκφράζει αυτό
που ειπώθηκε σε κάθε μονόλογο. 

Υπάρχουν 8 απαντήσεις συνολικά συνεπώς 3
απαντήσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν. 

Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Listening Part 3



Μην βιαστείς να δώσεις μια απάντηση επειδή άκουσες
μια λέξη ή μια φράση - προσπάθησε να καταλάβεις το
συνολικό νόημα.

Αν δεν είσαι βέβαιος απάντησε την ερώτηση τη δεύτερη
φορά που θα ακούσεις το recording.

Χρησιμοποίησε το χρόνο που σου δίνεται πριν την
άσκηση για να διαβάσεις όλες τις απαντήσεις!

Listening Part 3

Είναι πολύ σημαντικό 
οι πρώτες απαντήσεις που
θα δώσεις να είναι σωστές
έτσι ώστε να μειωθούν οι
εναλλακτικές απαντήσεις!



P A R T  4

Οι υποψήφιοι του Lower Cambridge ακούνε έναν
διάλογο ή μια συνέντευξη και απαντούν σε ερωτήσεις
επιλέγοντας ανάμεσα σε 3 απαντήσεις.

Υπάρχουν 7 ερωτήσεις.

 Σε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 1 βαθμός.

Listening Part 4



Εάν δεν είστε σίγουροι για κάποια απάντηση, επιλέξτε μια
απάντηση και προχωρήστε, αλλιώς θα χάσουμε τις επόμενες
ερωτήσεις που μπορεί να μας φαινόταν πιο εύκολες. 

Μην ξεχνάτε ότι ακούτε κάθε διάλογο του FCE, 2 φορές. Τη
δεύτερη φορά τσεκάρετε τις απαντήσεις που έχετε ήδη δώσει.

Την ώρα που δίνονται οι οδηγίες, διαβάστε προσεκτικά τις
ερωτήσεις και υπογραμμίστε τα key words, έτσι θα είσαι πιο
συγκεντρωμένος/-η όταν ακούς την ηχογράφηση. 

Listening Part 4







P A R T  1

Οι υποψήφιοι του Cambridge Lower καλούνται
να απαντήσουν σε απλές προσωπικές ερωτήσεις,
σχετικά με τα ενδιαφέροντα τους, τις σπουδές ,
το επάγγελμά τους, την οικογένεια και τους
φίλους τους.

Speaking Part 1

Your hobbies
Your work or education
Things you like and things you don't like
Friends and family
Holidays
Sports
Future plans

What is your name?
Where are you from?

Is it easy to meet new people where you live?
What's the best place to spend a free afternoon in your town?
How expensive is it to go out in the evening where you live?
Could you tell me something about the area where you grew up?
Could you describe your family home to me?
What’s the most interesting place you’ve visited near ….?
Is there anything you would like to learn about your country?
Which area of your country would you like to get to know better?
What do you like about living there?
Tell us about a festival or celebration in [your home country].

Questions are normally on these topics:

Starters

Where You Live Now and Your Home Country



Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι μην διστάσεις να ρωτήσεις
από  τον εξεταστή να το επαναλάβει.

Μην αγχώνεσαι - μπορείς να χρησιμοποιήσεις
εκφράσεις όπως.

Please could you repeat that?
Could you say that again, please?

Tell us about a day you’ve really enjoyed recently.
Are you planning to do anything special this weekend?
How much time do you spend at home?
What did you do on your last birthday?
Do you like cooking?
What’s your favourite food?
What’s your favourite day of the week?
What’s your favourite part of the day?
Which time of year is your favourite?

Do you use the internet to learn new things?
Do you prefer working on your own or with other people?
What do you think would be the most interesting job to do?
Do you find it easy to study where you live?
What were the most important things you learned at primary school?
Would you prefer to work for a big or small company?
What kind of work would you really like to do in the future?
Are you happier doing mental or physical work?
Can you remember your first English lessons?

Where would you most like to go on holiday in future?
Do you prefer traveling by train or plane?
Do you plan your holidays or decide everything spontaneously?
Have you ever used English while traveling?
Is there a good public transport system in your country?

Daily Life

Education and Work

Travel and Holidays

Speaking Part 1



How much time do you spend at home nowadays?
Do you have a favourite newspaper or magazine?
What's the most exciting thing you've ever done?
Tell us about a TV programme you’ve seen recently?
What’s the difference between reading the news in the
newspaper and watching it on TV?
Who do you spend your free time with?
Do you prefer to be outside or inside when you have free time?
What do you most enjoy doing when you're at home?
Is your routine at weekends different from your daily routine?
What do you spend your time doing?
Do you enjoy reading?
What sort of books do you read?
Does anyone you know have an interesting hobby?

Are you interested in sport?
Is there a sport or hobby you enjoy doing?
Is there a sport you’d really like to try?
What sports do people play most in your country?
How much exercise do you take each week?
Do you like to be physically active or do you prefer relaxing?

Free Time

Sports

Speaking Part 1
Speaking Part 1

Speaking Part 1



Yes.

Why?



fb.com/epikinoniaschool

@epikinoniaschool

epikinonia-school.grweb

210.21.39.438 - 69.72.73.73.72tel

info@epikinonia-school.gr@

Αστέρων 13 - Γαλάτσι
Απειράνθου 16 - Γαλάτσι
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