
ΑΓΓΛΙΚΑ - Β -ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ . 

Α) READ THE FOLLOWING TEXT AND THEN USE THE VOCABULARY GIVEN TO TALK ABOUT 

YOURSELF. ( ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ , ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) 

 

• MEANS OF TRANSPORT. 

• Hi! You don’t look happy Ruby.What’s the matter? 

• Oh,don’t ask , George.I’m fed up! These buses are never on time .And the fares are 

increadible! 

• Calm down.Anyway,why don’t you take the metro, instead? 

• That’s even worse! You can never get a seat in the rush hour. 

• Well,why don’t you  use a bike ,then? At least you could get some exercise. 

• Me, on a bike with  all those traffic jams? You must be mad!! 

 

 

Vocabulary. 

I travel /go/get to …..by bus,train, air,sea = ταξιδεύω με αεροπλανο ,με πλοίο, πηγαίνω με 

τραίνο,λεοφωρείο, ανεβαίνω σε λεοφωρείο.... 

On foot/the bus/the train = με τα πόδια/ με το λεοφωρείο /με τρένο 

In my father’s car/the car = με το αμάξι του πατέρα μου, με το αμάξι 

Rush hour =  ώρα αιχμής 

Drive a car= οδηγώ αμάξι 

Traffic jam= μποτιλιάρισμα 

Ride a bike= κάνω ποδήλατο 

Get into / out of a car/ a taxi = ανεβαίνω σε/  κατεβαίνω από αμάξι,ταξί 

Take a train/ a bus= παίρνω τρένο / λεοφωρείο 

Parking is a problem= το πάρκινγκ είναι πρόβλημα 

The good / the bad thing about cars is that...= το καλό / το κακό πράγμα με τα αμάξια είναι 

ότι...... 

It’s hard to geta seat = είναι δύσκολο να βρείς θέση 

I take the 8 o ‘clock bus = παίρνω το λεοφωρείο των 8. 

 



 

 Now answer the following questions . ( ΤΩΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 60-80 ΛΕΞΕΩΝ) 

-How about you? 

• What ‘s your favourite form of transport? 

• Why do you like it? 

• Does it have any bad points? 


