
 39  Λύσεις από τις ασκήσεις κατανόησης 
Solutions des exercices de compréhension

Α.

α. Λάθος • β. Λάθος • γ. Σωστό • δ. Σωστό • ε. Σωστό • ζ. Σωστό • η. Σωστό

Β.

1. κλείσω, επιστροφή, προτιμάτε, θέσεις, υπάρχουν

2. ήθελα, αεροπορικά, πάμε, καράβι, ψάξω, εισιτήρια, φύγουμε, πτήση, κράτηση

3. κλείσω, δωμάτιο, ημερομηνίες, κοντά, θέα, θα πάρετε, δίκλινο

4. κοστίζει, ακριβή, περίοδος, θέα, ενδιαφέρει, κράτηση, κατάθεση, λογαριασμό, στείλετε, γίνει

Γ. 

1. να παίξεις • 2. να γυρίσει • 3. να ψάξω • 4. να μαγειρέψεις • 5. να κλείσουμε • 6. να μάθω • 7. να 
φάμε • 8. να περιμένετε • 9. να αγοράσει • 10. να οδηγήσεις

Δ.

2. Θα ταξιδέψω τον Απρίλιο • 3. Αύριο, μπορώ να τον καλέσω • 4. Θα αρχίσω γυμναστήριο 
τον επόμενο μήνα • 5. Θα πάρουμε ταξί σε μισή ώρα • 6. Θέλουν να φύγουν σε μία εβδομάδα

Ε.

βρέξει • περπατήσουμε • μπούμε • κολυμπήσουμε • βγούμε • οδηγήσει • πιω • φάμε • γυρίσουμε 
• επιστρέψω • καλέσω • μαγειρέψω • ετοιμάσω • προλάβω

Ζ.

2. Θα βάλεις τα κλειδιά στην τσάντα σου • 3. Θα περάσετε από τη Μυτιλήνη με το καράβι • 
4. Θα πάρεις δώρο της Έλενας • 5. Θα ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας • 6. Θα φύγεις το μεσημέρι 
ή το βραδυ

Η.

Θα πάρω • θα γυρίσουμε • θα ετοιμάσω • θα ζωγραφίσει • θα τηλεφωνήσω • θα διαβάσω • θα 
δω • θα παίξω • θα νυστάξουμε

Θ.

1. β • 2. γ • 3. δ • 4. ι • 5. θ • 6. η • 7. κ • 8. ζ • 9. ε • 10. α
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