
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Προδιαγραφές για την απόκτηση πιστοποιητικού της ρωσικής για το επίπεδο Α2

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

1. Παραγωγή γραπτού λόγου
2. Παραγωγή προφορικού λόγου 
3. Κατανόηση προφορικού λόγου
4. Κατανόηση γραπτού λόγου

1. Παραγωγή γραπτού λόγου (ПИСЬМО)

Α’ μέρος: 15 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή. 
Η άσκηση αποτελείται από 2 μέρη, 30% των ερωτήσεων αφορούν στο λεξιλόγιο και 70% στη 
γραμματική (40 ερωτήσεις, προτεινόμενος χρόνος 40 λεπτά) .

Β’ μέρος: 5 μονάδες

Σύνταξη φιλικού γράμματος βάσει των οδηγιών που δίνονται στην εκφώνηση  (90-120 λέξεις, 
προτεινόμενος χρόνος 50 λεπτά). 

Σημείωση: Σε αυτή την εξέταση δεν επιτρέπεται ο εξεταζόμενος να χρησιμοποιεί το πραγματικό 
του όνομα.

Γενικές απαιτήσεις:  Ο εξεταζόμενος στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να έχει τις βασικές γνώσεις,
ώστε να μπορεί να επικοινωνεί σε φιλικό και επίσημο επίπεδο. Συγκεκριμένα να γνωρίζει τη
μορφολογία:

 την κλίση ουσιαστικών και ρημάτων
 τα ρήματα κίνησης. 
 τον  τρόπο  σχηματισμού  των  χρόνων  (ασυντέλεστα  και  συντελεσμένα  ρήματα,

προστακτική). 
 τους αριθμούς,  τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας (Χρυσός κανόνας της ρωσικής),

τον  πληθυντικό  των  ουσιαστικών,  των  επιθέτων,  των  δεικτικών  και  κτητικών
αντωνυμιών, την αντωνυμία который κ.ά.

Προσοχή! Κατά την επίλυση των θεμάτων του Α’ μέρους ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση λεξικού. 
Για τα μέρη β’ και γ’ η χρήση λεξικού ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

Συνολικός χρόνος εξέτασης:  90 λεπτά
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2. Κατανόηση προφορικού λόγου  (АУДИРОВАНИЕ)

Α’ μέρος: 10 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή. Φιλικός ή τυπικός διάλογος ανάμεσα σε 2 πρόσωπα. Δίνονται  3 επιλογές
(10 ερωτήσεις).

Β’ μέρος: 5 μονάδες

Επιλογή Σωστό-Λάθος. Ο εξεταζόμενος ακούει έναν μονόλογο και σημειώνει αν είναι σωστή ή
λάθος η πληροφορία την οποία βλέπει στο απαντητικό φύλλο (5 ερωτήσεις).

Γ’ μέρος: 10 μονάδες

Σημειώσεις: Τυπικός ή φιλικός διάλογος ανάμεσα σε 2 πρόσωπα ή μονόλογος. Ο εξεταζόμενος
συμπληρώνει τα στοιχεία που λείπουν στο απαντητικό φύλλο (10 σημειώσεις).

Τα μηνύματα αναπαράγονται 2 φορές.

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 30 λεπτά
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3. Παραγωγή προφορικού λόγου  (ГОВОРЕНИЕ)

Α’ μέρος: 5 μονάδες

Δίνονται πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει ο εξεταζόμενος να απαντήσει
σε όλες τις ερωτήσεις.

Β’ μέρος: 10 μονάδες

Μονόλογος σε συνεχή λόγο. Δίνεται στον εξεταζόμενο μια εικόνα ή ένα κείμενο. Και στις δύο
περιπτώσεις θα  πρέπει να κάνει περιγραφή (χρόνος προετοιμασίας 20 λεπτά).

Γ’ μέρος: 10 μονάδες 

Παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους. Δίνονται συγκεκριμένα θέματα. Θα πρέπει να
διαλέξουν  ένα  και  να  προετοιμάσουν  μια  μικρή  συζήτηση  μεταξύ  τους  (τουλάχιστον  4
ανταλλαγές πληροφοριών).

Στο Γ’ μέρος στους εξεταζόμενους δίνεται χρόνος 10-15 λεπτών,  για να ετοιμάσουν τον ρόλο
τους.

Γενικές απαιτήσεις:  
 Σε αυτό το επίπεδο ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει τα σημαντικές

πληροφορίες και να τις περιγράψει. 
 Να  χρησιμοποιεί  σωστά  το  πρόσωπο  στο  οποίο  αναφέρεται,  φιλικός  ή  επίσημος

διάλογος. 
 Να μπορεί να δώσει απλές οδηγίες σε κάποιον για το πώς να φτάσει στον προορισμό

του.
 Να μπορεί να συνεννοηθεί  μέσα σε κάποιο κατάστημα (τροφίμων, ρούχων κτλ.), να

μπορεί  να  μιλήσει  για  τις  τιμές  προϊόντων,  να  ζητήσει  το  κατάλληλο  νούμερο
ενδυμάτων κ.ά. 

 Να δώσει πληροφορίες που σχετίζονται με τις ημερομηνίες, την ώρα κ.ά. 

Επιτρέπεται η χρήση δίγλωσσου λεξικού

Χρόνος εξέτασης ανά ζευγάρι : 10-20 λεπτά
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4. Κατανόηση γραπτού λόγου (ЧТЕНИЕ)

Α’ μέρος: 5 μονάδες

Επιλογή Σωστό-Λάθος. Δίνεται το κείμενο και απαιτείται επαλήθευση ή απόρριψη της θέσης
που παρουσιάζεται (10 ερωτήσεις).

Β’ μέρος: 5 μονάδες

Σύνδεση/Αντιστοίχιση  προτάσεων  ή  ενοτήτων.  Υπάρχουν  10  προτάσεις,  τις  οποίες  ο
εξεταζόμενος θα πρέπει να αντιστοιχίσει σωστά (10 ερωτήσεις).

Γ’ μέρος: 15 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή.  Κατανόηση και επιλογή της σωστής απάντησης.  Δίνονται 4 επιλογές (20
ερωτήσεις).

Επιτρέπεται η χρήση δίγλωσσου λεξικού

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 50 λεπτά
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