
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Προδιαγραφές για την απόκτηση πιστοποιητικού της ρωσικής γλώσσας για το επίπεδο Γ1

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:
Παραγωγή γραπτού λόγου
Παραγωγή προφορικού λόγου 
Κατανόηση προφορικού λόγου
Κατανόηση γραπτού λόγου 

1. Παραγωγή γραπτού λόγου (ПИСЬМО)

Α’ μέρος: 10μονάδες

Πολλαπλής  επιλογής:  Ο  εξεταζόμενος  καλείται  να  επιλέξει  την  ορθή  απάντηση  από
περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων (40 ερωτήσεις).

Συνώνυμα ή Αντίθετα.  Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την λέξη που του ζητείται
(συνώνυμη ή αντίθετη). Το κείμενο που δίνεται είναι γραμμένο σε φιλικό ύφος. Μπορεί να είναι
μία περιγραφή ή απόσπασμα από λογοτεχνικό/θεατρικό/κινηματογραφικό έργο κτλ. (10 λέξεις).

Σημείωση: Στα ερωτήματα στα οποία οι εξεταζόμενοι καλούνται να γράψουν λέξη ή φράση,
κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης είναι πιθανό να γίνει δεκτή και απάντηση που δεν έχει
προβλεφθεί στις απαντήσεις εάν δίνει το ίδιο νόημα.

 (προτεινόμενος χρόνος για α΄ μέρος 60 λεπτά).

Β’ μέρος: 5 μονάδες

Επιστολή σε  επίσημο ύφος: Διατυπώνεται  ένα  παράπονο,  αίτημα,  σημείωμα προς  επίσημο
φορέα κτλ.  όπου  δίνονται  προσωπικές  ή  άλλες  πληροφορίες,  αιτείται  αιτιολογημένη  άδεια,
εκφράζονται αιτιολογημένα παράπονα κτλ. 
Περίπου 40-70 λέξεις (προτεινόμενος χρόνος για β΄ μέρος 15 λεπτά).

Γ’ μέρος: 10 μονάδες
Δίνεται ένα άρθρο από εφημερίδα, περιοδικό ή από το διαδίκτυο, όπου περιγράφεται κάποιο
κοινωνικό  πρόβλημα.   Ο  εξεταζόμενος  πρέπει  να  γράψει  μία  περίληψη  και  να  εκφράσει
αιτιολογημένη άποψη, εάν αυτό ζητηθεί. 
Περίπου 150-250 λέξεις (προτεινόμενος χρόνος για γ΄ μέρος 25 λεπτά).

Σημείωση: Σε αυτή την εξέταση δεν επιτρέπεται ο εξεταζόμενος να χρησιμοποιεί το πραγματικό
του όνομα.
 
Γενικές απαιτήσεις: 
Εξετάζονται  οι  γνώσεις  και  η  ικανότητα  του  εξεταζόμενου  στην  ορθογραφία,  δίνοντας
εγχειρήματα ή παραθέτοντας πληροφορίες με λογική δομή και συνοχή. 
Εξετάζεται  η  ικανότητά  του  να  συντάσσει  σαφή,  λεπτομερή,  περιγραφικά  και  αφηγηματικά
κείμενα για θέματα που έχουν σχέση με τις καθημερινές εμπειρίες.
Εξετάζεται  η  ικανότητα  να  συντάσσει  επιστολές  σε  επίσημο  ή  φιλικό  ύφος  τονίζοντας  την
προσωπική σημασία γεγονότων και εμπειριών.

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 100 λεπτά
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2. Κατανόηση προφορικού λόγου  (АУДИРОВАНИЕ)

Α’ μέρος: 9 μονάδες
Σημειώσεις:  Ο εξεταζόμενος πρέπει να συμπληρώσει την απάντηση στα κενά που υπάρχουν (10
ερωτήσεις).

Ηχογραφημένο  υλικό  (μονόλογος  ή  διάλογος):  τυπικό  ενημερωτικό,  εξιστόρηση  γεγονότων  ,
απόσπασμα από λογοτεχνικό έργο, μέρος διάλεξης για ένα κοινωνικό ή άλλο θέμα. 

Β’ μέρος: 8 μονάδες

Πολλαπλής επιλογής: Ενιαίο ηχογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό: συζήτηση για διάφορα
θέματα, καθημερινά, κοινωνικά, επιστημονικά κτλ.
Αυτοβιογραφίες Ρώσων διανοούμενων, συγγραφέων, συνθετών, γενικότερα στοιχεία  από τον
ρωσικό πολιτισμό (10 ερωτήσεις).

Γ’ μέρος: 8 μονάδες

Πολλαπλής  επιλογής:  Αυτόνομα,  ξεχωριστά  ηχητικά  μηνύματα.  Κατανόηση και  επιλογή  της
σωστής απάντησης από 4 επιλογές (5 ερωτήσεις).

Γενικές  απαιτήσεις: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει  να μπορεί  να παρακολουθεί και  να κατανοεί
εκτεταμένο  προφορικό  λόγο  ακόμα  και  σε  γρήγορο  ρυθμό,  διαλέξεις,  ειδησεογραφικές
εκπομπές,  ενημερωτικές  εκπομπές  της  τηλεόρασης,  συζητήσεις  μεταξύ  φυσικών  ομιλητών,
πληροφορίες από τον τόνο της φωνής , την έμφαση κτλ.
Να καταλαβαίνει τις προθέσεις των συνομιλητών, να αντιλαμβάνεται τα παραγλωσσικά στοιχεία
της γλώσσας, να παρακολουθεί θεατρική παράσταση ή μια κινηματογραφική ταινία

Τα μηνύματα αναπαράγονται 1 φορά.

Συνολικός χρόνος εξέτασης 20-30 λεπτά.
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3. Παραγωγή προφορικού λόγου  ГОВОРЕНИЕ

Α’ μέρος: 8 μονάδες
Μονόλογος.  Ανάπτυξη απόψεων για ερώτημα που τίθεται ή περιγραφή μιας εικόνας ή ενός
οπτικοακουστικού  υλικού  που  δίνεται.   Το  ερώτημα  θα  είναι  πιο  απαιτητικό  από  τα
προηγούμενα επίπεδα.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Β’ μέρος: 9 μονάδες

Ανάγνωση κειμένου (περίπου 700-900 λέξεις). Θα πρέπει ο εξεταζόμενος να εντοπίσει τα βασικά
σημεία και να μπορεί να τα περιγράψει στον εξεταστή.

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά

Γ’ μέρος: 8 μονάδες

Συζήτηση με διάρκεια ανάμεσα στον εξεταζόμενο με τον εξεταστή. Θα πρέπει να αντιδρά με τις
κατάλληλες εκφράσεις (интенции) με έντονη επιχειρηματολογία.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Προηγείται γνωριμία 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.

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

Α’ μέρος:  8 μονάδες

Συμπλήρωση  κενών  σε  κείμενο. Δίνονται  οι  λέξεις  και  θα  πρέπει  ο  εξεταζόμενος  να  τις
αντιστοιχίσει  στα  κενά  που  υπάρχουν  μέσα σε  ένα  κείμενο  περίπου  1000-1200  λέξεων  (10
ερωτήσεις).  
Κείμενο αυθεντικό, με χαμηλό επίπεδο τυπικότητας, ενημερωτικό, λαογραφικό κτλ. 

Πολλαπλή επιλογή: 9 μονάδες

Κατανόηση και επιλογή της σωστής απάντησης (15 ερωτήσεις).
Κείμενο: τυπικός λόγος, απόσπασμα από δοκίμιο χωρίς ιδιαίτερη ορολογία, περιγραφικό.

Αντιστοίχιση τίτλων με παραγράφους: 8 μονάδες

Κείμενο: αυθεντικό, ιστορικό, λογοτεχνικό, θεατρικό, αφηγηματικό (μύθο, παραμύθι-ιστορία),
περιγραφικό κτλ.  (5 ερωτήσεις).

Γενικές απαιτήσεις: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μπορεί να κατανοεί  εξειδικευμένα άρθρα,
επιστημονικά  κείμενα με  εκτενή τεχνικές  οδηγίες,  σύγχρονα λογοτεχνικά  κείμενα,  αναφορές
σχετικά  με  σύγχρονα  προβλήματα,  όρους  από  την  λαϊκή  παράδοση,  να  χρησιμοποιεί  τα
συμφραζόμενα για να κατανοεί τις άγνωστες λέξεις κτλ. 

Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ ερμηνευτικού ρωσικού λεξικού

Συνολικός χρόνος εξέτασης: 60 λεπτά


