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Επάρκεια  Βαθμολογία  Τυπολογία άσκησης  Πλήθος λέξεων & 
διάρκεια εξέτασης  

Κατανόηση 
γραπτού λόγου  

20 1. Συμπλήρωση κενών σε 
κείμενο: 10 ερωτήματα (+1 
παράδειγμα, (5 μονάδες). 
Κείμενο: αυθεντικό, με 
επίπεδο τυπικότητας 
επιστημονικό, ιστορικό 
φιλοσοφικό, κτλ. (500 
λέξεις).  
2. Αντιστοίχιση 
παραγράφων: 10 ερωτήματα 
(+1 παράδειγμα), (5 
μονάδες). Κείμενο: 
αυθεντικό προς το φιλικό, 
φιλοσοφικό, αφηγηματικό 
(παραμύθι-ιστορία) κτλ. (400 
λέξεις).  
3. Πολλαπλή επιλογή με 4 
επιλογές: 5 ερωτήματα (+1 
παράδειγμα) (5 μονάδες). 
Κείμενο: τυπικός λόγος, 
δοκιμιακό απόσπασμα με 
μέτρια επιστημονική 
ορολογία (700 λέξεις). 
4. Συμπλήρωση κενών σε 
χωρίο (βασίζεται στο 
προηγούμενο κείμενο, 
περίπου 100 λέξεις): 5 
ερωτήματα (+1 παράδειγμα) 
(5 μονάδες).  

800 λέξεις  
  
  
30 λεπτά 

Χρηστική επάρκεια 
γλώσσας 

20 1. Εύρεση της λανθασμένης 
ή της ελλιπούς λέξης 
(συνδετικά κτλ. υποκείμενα): 
5 ερωτήματα. (+1 
παράδειγμα) (5 μονάδες). 
Κείμενο: οικείο, 
αφηγηματικό (200 λέξεις).  
2. Συμπλήρωση κενών σε 
χωρίο: 5 ερωτήματα (+1 
παράδειγμα) (5 μονάδες). 
Κείμενο: χαμηλής 
τυπικότητας, περιγραφικό. 
(250 λέξεις).  
3. Συμπλήρωση κενών με 
παράγωγες ή σύνθετες λέξεις 
σε πίνακα: 5 ερωτήματα (+1 
παράδειγμα) (5 μονάδες). 

950 λέξεις 
 
 
30 λεπτά 



Κείμενο:τυπικό, χωρίο 
ιστορικό ή λαογραφικό 
(λήμματα εγκυκλοπαιδειών, 
ειδησεογραφικά δελτία, 
βιογραφίες, 250 λέξεις.  
4. Συνώνυμα – ορισμοί: 5 
ερωτήματα  (+1 παράδειγμα) 
(5 μονάδες). Κείμενο: οικείο, 
περιγραφικό, λογοτεχνικό ή 
άλλο απόσπασμα (250 
λέξεις) 

Κατανόηση 
προφορικού λόγου 

20 1. Σημειώσεις: 10 
ερωτήματα (μέχρι 8 λέξεις) 
(+1 παράδειγμα) (10 
μονάδες). Κείμενο 
(μονόλογος): τυπικό 
ενημερωτικό, αφήγηση 
γεγονότων, απόσπασμα από 
λογοτεχνικό έργο, ή δοκίμιο 
ή άλλο θέμα (700 λέξεις).  
2. Συμπλήρωση πίνακα 
Αντιπαραβολή : 10 
ερωτήματα  (+1 παράδειγμα) 
(10 μονάδες). Κείμενο 
σχεδόν οικείο Διάλογος για 
διάφορα θέματα, κοινωνικά, 
επιστημονικά κτλ. (800 
λέξεις). 

800 λέξεις  
 
 
25 λεπτά 

Παραγωγή γραπτού 
λόγου 

20 1. Σύνταξη φιλικού κειμένου 
ή περιγραφή (περίπου 150 
λέξεις) με πλήθος 
πληροφορίων και πειστική 
επιχειρηματολογία (10 
μονάδες).  
2. Σύνταξη /περιγραφή 
ταυτοτικών στοιχείων για μία 
προσφορά ή χορηγία ή άλλη 
βοήθεια προς τον 
συνάνθρωπο μας (περίπου 
120 λέξεις) (10 μονάδες).  

100-120 λέξεις  
 
 
40 λεπτά 

Παραγωγή 
προφορικού λόγου  

20 1. Ερωτήσεις (όνομα, 
διαμονή, εκπαίδευση 
/εργασία, οικογένεια κτλ.) 
(10 μονάδες) 
2. Μονόλογος σε συνεχή 
λόγο για ένα συγκεκριμένο 
θέμα από την ειδικότητα του 
εξεταζόμενου (10 μονάδες) 

15 λεπτά  

 


