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Κατανόηση 
γραπτού 
λόγου 

20 

 

1. Συμπλήρωση κενών σε κείμενο: 12 σωστές απαντήσεις, μόνο φράσεις (0,5 μονάδα η σωστή 
απάντηση) + 1 παράδειγμα, 6 παραπλανητές (6 μονάδες). Κείμενο αυθεντικό, τυπικός λόγος 
χωρίς ιδιαίτερη ορολογία, κριτικές, άρθρα από εφημερίδα (400 λέξεις). 
2. Πολλαπλή επιλογή με 4 επιλογές: 7 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (7 μονάδες). 
Κείμενο: αυθεντικό χαμηλότερης τυπικότητας προς το φιλικό, περιγραφικό, ιστορικό κτλ. (600 
λέξεις).               
3. Συμπλήρωση κενών σε περίληψη: Περίληψη (βασίζεται στο προηγούμενο κείμενο) που 
συμπληρώνεται με κατάλληλες λέξεις/φράσεις. 7 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (7 μονάδες).. 

1000 λέξεις 

45 λεπτά 

Χρήση 
γλώσσας 

20 
1. Εύρεση της επιπλέον λέξης (συνδετικά κτλ. υποκείμενα): 7 σωστές απαντήσεις + 1 
παράδειγμα (7 μονάδες). Κείμενο τυπικός λόγος: 200-250 λέξεις. 
2. Πολλαπλή επιλογή με 4 επιλογές (παράγωγα ή σύνθετα): επιλογή του σωστού παράγωγου 
ή σύνθετου. 6 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (6 μονάδες).  Κείμενο χαμηλότερης 
τυπικότητας: ειδησεογραφικό, ενημερωτικό, απλό ιστορικό απόσπασμα κτλ., 200-250 λέξεις. 
3. Συμπλήρωση κενών σε κείμενο: 7 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα, 5 παραπλανητές (7 
μονάδες). Κείμενο: φιλικό, απόσπασμα από λογοτεχνικό έργο, πληροφορικό, χιουμοριστικό,  200-
250 λέξεις. 

700-800 λέξεις 

30 λεπτά 
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1. Σημειώσεις: 10 σημειώσεις + 1 παράδειγμα. Κείμενο (μονόλογος):  τυπικό ενημερωτικό, 
εξιστόρηση γεγονότων, μέρος συνέντευξης απόσπασμα από λογοτεχνικό (500 λέξεις). 

2. Σύγκριση (συμπλήρωση πίνακα):  Ένας διάλογος-συζήτηση ανάμεσα σε τρία άτομα ή 
απόσπασμα από θεατρικό έργο. 10 σωστές απαντήσεις + 1 παράδειγμα (500 λέξεις). 

800-1000 λέξεις 

30 λεπτά 
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γραπτού 
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20 Α΄ μέρος: Μία φιλική επιστολή σε φίλο, συγγενή, σε κάποιον λιγότερο γνωστό, σε εφημερίδα, σε 
φόρουμ, με συμβουλές, πληροφορίες, επιχειρηματολογία κτλ. (200 λέξεις) (10 μονάδες). 

Β΄ μέρος: Ένα τυπικό κείμενο που να δίνει προσωπικές ή άλλες πληροφορίες, να ζητά 
αιτιολογημένη άδεια, να εκφράζει αιτιολογημένα παράπονα κτλ. (200 λέξεις) (10 μονάδες). 

400 λέξεις 

85 λεπτά 

Παραγωγή 
προφορικού 
λόγου 

20 Α΄ μέρος: Απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, σχολείο, οικογένεια κτλ. για ζέσταμα).  

Β΄ μέρος: μονόλογος. Ανάπτυξη απόψεων για ερώτημα που του τίθεται. Πιο απαιτητικό από τα 
προηγούμενα επίπεδα.  

Γ΄ μέρος: συζήτηση ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους με επιχειρηματολογία.  

Σημείωση: Δε δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους. Μόνο στο 3
ο
 μέρος τους δίνονται 

2 περίπου λεπτά για να διαβάσουν το ρόλο τους. 

 
15 λεπτά 

(ανά ζεύγος) 

Συνολική διάρκεια γραπτής εξέτασης: 3 ώρες και 10 λεπτά 

 

 

 

Σημείωση 1: Η κατανόηση γραπτού λόγου εξετάζεται πρώτη. 

Σημείωση 2: Στην παραγωγή γραπτού λόγου πουθενά οι υποψήφιοι δεν πρέπει να βάζουν το πραγματικό τους όνομα 


