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25 1. Σύνδεση/Αντιστοίχιση προτάσεων/ενοτήτων: 6 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα και 
3 παραπλανητές (6 μονάδες). Κείμενο αυθεντικό, σχετικά τυπικός λόγος: ενημερωτικό, 
πληροφοριακό (150-180 λέξεις).  
2. Σύγκριση (συμπλήρωση πίνακα): 12  σωστές απαντήσεις (0,5 βαθμό η κάθε σωστή 
απάντηση) + 1 παράδειγμα (6 μονάδες). Κείμενο αυθεντικό, τυπικός λόγος: περιγραφικό, 
διαφημιστικό, αποτελέσματα μιας έρευνας, απλό ιστορικό απόσπασμα, απλές βιογραφίες κτλ. 
(150-180 λέξεις).  
3. Σωστό - Λάθος: 6 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (6 μονάδες). Κείμενο με 
χαμηλότερο επίπεδο τυπικότητας:, απόσπασμα από αφήγηση, απόσπασμα από 
λογοτεχνικό κτλ.(180-200 λέξεις).  
4. Συμπλήρωση κενών σε κείμενο: με σωστές λέξεις ή μικρές φράσεις που υπάρχουν σε 
πίνακα. 7 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα, 6 παραπλανητές (7 μονάδες). Κείμενο φιλικό, 
απλό άρθρο από εφημερίδα ή περιοδικό που να δίνει πληροφορίες σχετικά μ’ ένα θέμα κτλ. 
(180-200 λέξεις). 

600-700 λέξεις 
 

40 λεπτά 
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προφορικού 
λόγου 

25 

 

1. Σημειώσεις: 12 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (12 μονάδες). Κείμενο: φιλικό, 
πληροφοριακό (μονόλογος), εξιστόρηση γεγονότων, απόσπασμα από συνέντευξη, 
απόσπασμα από λογοτεχνικό έργο (300 λέξεις).  
2. Σύγκριση (συμπλήρωση πίνακα): 13 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (13 μονάδες). 
Κείμενο: σχετικά τυπικό, διάλογος, συζήτηση ανάμεσα σε 2-3 άτομα  (350-400 λέξεις).   

600-700 λέξεις 

25 λεπτά 
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Α΄ μέρος: Μία φιλική επιστολή, μία εκτεταμένη ανακοίνωση, μια εκτεταμένη διαφήμιση κτλ. 
(150 λέξεις) (12 μονάδες). 
Β΄ μέρος: Ένα τυπικό κείμενο που να δίνει προσωπικές ή άλλες πληροφορίες, να ζητά 
αιτιολογημένη άδεια, να εκφράζει αιτιολογημένα παράπονα κτλ. (150 λέξεις) (13 μονάδες). 

300 λέξεις 

55 λεπτά 
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25 
Α΄ μέρος: Απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, σχολείο, οικογένεια κτλ. για ζέσταμα).  
Β΄ μέρος: σύντομος μονόλογος σε συνεχή λόγο, πιο απαιτητικός από τα προηγούμενα 
επίπεδα. Αν δοθούν φωτογραφίες, να ζητηθούν συναισθήματα που φαίνονται στη φωτογραφία 
και να αιτιολογηθούν.  
Γ΄ μέρος: παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους πιο απαιτητικός από τα 
προηγούμενα επίπεδα με αρκετή επιχειρηματολογία.  
Σημείωση: Δε δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους. Μόνο στο 3

ο
 μέρος τους 

δίνονται 2 περίπου λεπτά για να διαβάσουν το ρόλο τους. 

 
 

12 λεπτά  
(ανά ζεύγος) 

Συνολική διάρκεια γραπτής εξέτασης: 2 ώρες 

 

 


