
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Пροδιαγραφές για την απόκτηση πιστοποιητικού της ρωσικής για το επίπεδο В2

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

1. Παραγωγή γραπτού λόγου (Письмо)
2. Παραγωγή προφορικού λόγου (Говорение)
3. Κατανόηση προφορικού λόγου (Аудирование)
4. Κατανόηση γραπτού λόγου (Чтение)

1. Παραγωγή γραπτού λόγου (ПИСЬМО)

Α’ μέρος: 10 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή:  Η άσκηση αποτελείται από 2 μέρη, 30% των ερωτήσεων αφορούν στο λεξιλόγιο και 70% στην
γραμματική.

Ο εξεταζόμενος επιλέγει τη σωστή απάντηση μεταξύ 4 επιλογών (50 ερωτήσεις, προτεινόμενος χρόνος 40 λεπτά).

Β’ μέρος: 10 μονάδες

Δίνεται  ένα  άρθρο  (400-500  λέξεων)  από εφημερίδα,  περιοδικό  ή  από το  διαδίκτυο,  όπου  περιγράφεται  κάποιο
κοινωνικό πρόβλημα.  Ο εξεταζόμενος πρέπει να γράψει μία περίληψη και να εκφράσει αιτιολογημένη άποψη,  (120-
160 λέξεις,  μέγιστος χρόνος 30 λεπτά).

Γ’ μέρος: 5 μονάδες

Σύνταξη επιστολής σε φιλικό ή επίσημο ύφος με την αντίστοιχη απαίτηση, την οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να
διατυπώσει, διατηρώντας τους βασικούς τύπους σύνταξης τέτοιων επιστολών (περίπου 50-70 λέξεις, προτεινόμενος
χρόνος 10 λεπτά). 

Γενικές απαιτήσεις: 
Εξετάζονται:

1. Οι γνώσεις.
2. Η ορθογραφία του κειμένου.
3. Η επιχειρηματολογία και ο τρόπος παράθεσης  των πληροφοριών (λογική δομή και συνοχή). 
4. Η ικανότητά σύνταξης κειμένων με σαφήνεια. Πρόκειται για λεπτομερή περιγραφικά και αφηγηματικά κείμενα

με θέματα που έχουν σχέση με τις καθημερινές εμπειρίες.
5.  Η ικανότητα σύνταξης επιστολών σε φιλικό ή επίσημο ύφος, όπου τονίζεται η προσωπική σημασία γεγονότων

και εμπειριών.

Σημείωση: Στο γραπτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το πραγματικό όνομα του εξεταζόμενου.

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 80 λεπτά
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2. Κατανόηση προφορικού λόγου  (АУДИРОВАНИЕ)

Α’ Μέρος: 12 μονάδες

Σημειώσεις: Ο εξεταζόμενος πρέπει να συμπληρώσει τα κενά του κειμένου με μία έως τρεις κατάλληλες λέξεις.
Πρόκειται για ηχογραφημένο υλικό (μονόλογος ή διάλογος): τυπικό ενημερωτικό, εξιστόρηση γεγονότων, απόσπασμα
από λογοτεχνικό έργο, μέρος διάλεξης για ένα κοινωνικό ή άλλο θέμα (10 ερωτήσεις).

Β’ Μέρος: 8 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή: Ηχογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό: συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή τρία άτομα για καθημερινά,
κοινωνικά, επιστημονικά και άλλα θέματα (10 ερωτήσεις).

Γ’ Μέρος: 5 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή: Αυτόνομα, ξεχωριστά ηχητικά μηνύματα. Κατανόηση και επιλογή της σωστής απάντησης. Δίνονται
τέσσερις επιλογές (5 ερωτήσεις).

Γενικές απαιτήσεις: 
Ο  εξεταζόμενος  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  παρακολουθεί  και  να  κατανοεί  εκτεταμένο  προφορικό  λόγο,  διαλέξεις,
ειδησεογραφικές  εκπομπές,  ενημερωτικές  εκπομπές  της  τηλεόρασης,  συζητήσεις  μεταξύ  φυσικών  ομιλητών,
πληροφορίες από τον τόνο της φωνής, την έμφαση κτλ.

Τα οπτικοακουστικά μέσα προβάλλονται/ηχούν  2 φορές.

Η εξέταση έχει συνολικά 25 ερωτήσεις.

Συνολικός χρόνος εξέτασης 40 λεπτά
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3. Παραγωγή προφορικού λόγου  (ГОВОРЕНИЕ)

Α’ μέρος: 5 μονάδες

Μονόλογος: περιγραφή μιας εικόνας ή ενός οπτικοακουστικού υλικού. 
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά.

Β’ μέρος: 10 μονάδες

Ανάγνωση κειμένου (περίπου 600-900 λέξεις). Θα πρέπει ο εξεταζόμενος να εντοπίσει και να περιγράψει τα σημαντικά 
στοιχεία.
Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά.

Γ’ μέρος: 10 μονάδες

Συζήτηση με διάρκεια μεταξύ εξεταζόμενου και του εξεταστή. Θα πρέπει ο εξεταζόμενος να απαντά με τις κατάλληλες 
εκφράσεις (интенции) και με πειστική επιχειρηματολογία.
Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά.

Προηγείται γνωριμία του εξεταστή με τον εξεταζόμενο (όνομα, σχολείο, σπουδές, οικογένεια, πόλη κτλ.)

Γενικές απαιτήσεις: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μπορεί με σχετική ευχέρεια και ακρίβεια να συζητά για ένα φάσμα
θεμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του, να  μπορεί να αντλεί την σημαντική πληροφορία από διάφορα
κείμενα,  να  γνωρίζει  γεωγραφικά,  πολιτικά  και  πολιτισμικά  στοιχεία  για  την  Ρωσία.  Θέματα  κοινωνικού  και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή άλλα.

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 50 λεπτά.
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4. Κατανόηση γραπτού λόγου (ЧТЕНИЕ)

Α’ μέρος: 10 μονάδες

Συμπλήρωση κενών: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει σε ένα κείμενο 300-400 λέξεων, 10 κενά με λέξεις, 
ώστε να αποκατασταθεί το αρχικό κείμενο (10 ερωτήσεις / λέξεις).

Το κείμενο ( κριτικές, άρθρα από εφημερίδα) είναι αυθεντικό με τυπικό λόγο χωρίς ιδιαίτερη ορολογία,.

Β’ μέρος: 15 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή: Κατανόηση ενός ενιαίου κειμένου ή μικρότερων ανεξάρτητων κειμένων και επιλογή της σωστής 
απάντησης από τις 4 πιθανές επιλογές. (συνολικός αριθμός 600-1000 λέξεις)

Κείμενο αυθεντικό περιγραφικό γραμμένο σε φιλικό ύφος (10 ερωτήσεις).

Γενικές απαιτήσεις:
Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

 Να μπορεί να κατανοεί κείμενα αυθεντικά με τυπικό λόγο χωρίς ιδιαίτερη ορολογία. 
 Να αναγνωρίζει την πρόθεση και το σκοπό των αποσπασμάτων από κριτικές, άρθρα,  εφημερίδες, περιοδικά 

κτλ. 
 Να μπορεί να διακρίνει το κύριο θέμα από τα σχόλια, να αντλεί πληροφορίες από τίτλους, εικονογράφηση κ.α.

Επιτρέπεται η χρήση ερμηνευτικού ρωσικού λεξικού

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 60 λεπτά.


