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1. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ: ΤΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ρροαγωγικζσ εξετάςεισ ςχολικοφ ζτουσ 2013-14 

Για τισ προαγωγικζσ εξετάςεισ τθσ Αϋ Λυκείου του ςχολικοφ ζτουσ 2013-14 ζχουν λθφκεί 
υπόψθ τα Α.Ρ. του Λυκείου, το ΡΔ 60 (ΦΕΚ 66/30-3-2006) και τα εγκεκριμζνα εγχειρίδια για 
τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ, γαλλικισ και γερμανικισ ςτθν Αϋ Λυκείου (ςχ. Ζτουσ 13-14). 
Ρεριλαμβάνονται τζςςερα (4) κζματα (ι άλλωσ δοκιμαςίεσ) διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ με 
ςτόχο τον ζλεγχο κατανόθςθσ και παραγωγισ γραπτοφ λόγου, κακϊσ και τισ 
λεξικογραμματικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν. Τα κζματα ορίηονται ωσ εξισ: 

Θζμα 1. Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου 
Δίδεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο κείμενο  
α) 180-350 λζξεων για τα Αγγλικά  
β) 150-180 λζξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά 
Το κείμενο ςυνοδεφεται από μία δοκιμαςία με δζκα (10) ερωτιματα που αποςκοποφν 
ςτον ζλεγχο ςφαιρικισ κατανόθςθσ ι/και (β) κατανόθςθσ επιμζρουσ μθνυμάτων και 
πλθροφοριϊν του κειμζνου ( 30% τθσ βακμολογίασ). 

Θζμα 2α. Λεξικογραμματικι  
Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο λεξιλογικισ ικανότθτασ με 10 
επιμζρουσ ερωτιματα για τθν Αγγλικι και 5 για τθ Γαλλικι και τθ Γερμανικι. Ρρόκειται 
για ερωτιματα ςυμπλιρωςθσ (20% τθσ βακμολογίασ). 

Θζμα 2β. Λεξικογραμματικι 

Δίδεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο γραμματικισ ικανότθτασ με 10 
επιμζρουσ ερωτιματα για τθν Αγγλικι και 5 για τθ Γαλλικι και τθ Γερμανικι. Ρρόκειται 
για ερωτιματα επιλογισ (20% τθσ βακμολογίασ). 

Θζμα 3. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου  
Οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν ζνα κείμενο, ζκταςθσ 120-150 λζξεων ςτθν Αγγλικι 
και 80-120 λζξεων ςτθ Γαλλικι και Γερμανικι, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, παροτρφνςεισ, 
ι/και οδθγίεσ που παρζχονται ςτθν ξζνθ γλϊςςα και οι οποίεσ ορίηουν με ςαφινεια το 
ςυγκειμενικό πλαίςιο τθσ παραγωγισ του – δθλαδι, ποιοσ γράφει ςε ποιον και για ποιον 
ςκοπό (30% τθσ βακμολογίασ). 

Θζματα που εκπονεί ο διδάςκων και κζματα που εξάγει από τθν Τ.Θ. 

Τα κζματα, τα οποία είναι διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ, ορίηονται κατά 50% με κλιρωςθ από 
Τράπεηα Θεμάτων (Τ.Θ.) και κατά 50% από τον διδάςκοντα. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ τα 
κζματα 1 & 2α ορίηονται από τον διδάςκοντα, ενϊ τα κζματα 2β και 3 κλθρϊνονται από τθν 
Τράπεηα Θεμάτων. Οι δοκιμαςίεσ κα είναι ςτακμιςμζνεσ και ευκυγραμμιςμζνεσ με τα 
επίπεδα γλωςςομάκειασ τθσ 6βακμθσ κλίμακασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (ΣτΕ), ϊςτε 
να είναι εφικτόσ ο ζγκυροσ ζλεγχοσ γνϊςεων/δεξιοτιτων. 

Χρόνοσ εξζταςθσ  

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ εξζταςθσ είναι 120 λεπτά και αυτό πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθν 
επιλογι και ςτθν εκπόνθςθ κεμάτων από τον εκπαιδευτικό. 

Βακμολόγθςθ  

Η βακμολόγθςθ τθσ εξζταςθσ των ξζνων γλωςςϊν υιοκετεί τθ μζτρθςθ τθσ βακμολογίασ 
ςτθν κλίμακα του 20 όπωσ και ςτα άλλα μακιματα του Λυκείου και καταλιγει ςε αυτι μετά 
από αναγωγι των μονάδων από τθν κλίμακα του 100.  

Από τον διδάςκοντα 

Από τθν Τράπεηα Θεμάτων 
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Η βακμολόγθςθ του παραγόμενου κειμζνου (Θζμα 3) γίνεται μζςω κοινισ ςχάρασ 
βακμολόγθςθσ (με άριςτα τισ 30 μονάδεσ ςτθν κλίμακα του 100), θ οποία περιλαμβάνει τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και τουσ περιγραφθτζσ τουσ (βλ. Ραράρτθμα 2: Σχάρα βακμολόγθςθσ 
και κριτιρια αξιολόγθςθσ). 

Επίπεδο γλωςςομάκειασ που ελζγχουν τα κζματα 

Με βάςθ τθν φλθ που περιλαμβάνεται ςτα εγκεκριμζνα εγχειρίδια που χρθςιμοποιοφνται 
ςτα μακιματα των ξζνων γλωςςϊν, τα κζματα ελζγχουν: 

 Επίπεδο γλωςςομάκειασ από Β1 ζωσ Β2 ςτθν Αγγλικι 

 Επίπεδο γλωςςομάκειασ από Α1- ζωσ Α1+ ςτθ Γαλλικι και τθ Γερμανικι 

Ραραδείγματα κεμάτων και ςτισ τρεισ γλώςςεσ 

Μαηί με τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν παρζχονται και παραδείγματα κεμάτων και από τισ 
τρεισ εξεταηόμενεσ γλϊςςεσ.  

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΑΦΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Το παρόν κείμενο απευκφνεται ςε τρεισ ομάδεσ ςυγγραφζων κεμάτων τθσ αγγλικισ, τθσ 
γαλλικισ και τθσ γερμανικισ γλϊςςασ: 

1) ςτα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ που ςυγγράφουν, αξιολογοφν και 
επεξεργάηονται δοκιμαςίεσ, πριν προβοφν ςτθ γραφιςτικι επεξεργαςία τθσ 
δοκιμαςίασ και ςτθ μετατροπι τθσ ςε ζγγραφο το οποίο κα μπορεί να καταχωρθκεί 
ςτθν Τράπεηα Θεμάτων (Τ.Θ.), αφοφ πλθκτρολογθκοφν τα μεταδεδομζνα τθσ,  

2) ςτουσ κακθγθτζσ που κα ςυντάξουν δοκιμαςίεσ για να τισ υποβάλουν προσ κρίςθ 
ςτθν επιςτθμονικι επιτροπι τθσ αγγλικισ, γαλλικισ ι γερμανικισ,1 

3) ςτουσ κακθγθτζσ αγγλικισ, γαλλικισ ι γερμανικισ που κα εκπονιςουν δοκιμαςίεσ 
για τθν εξζταςθ ςτθν τάξθ τουσ. 

2.1 Tι είναι «δοκιμαςία» 

Σθμειϊνεται πωσ ςτο παρόν αντί του όρου «κζμα» χρθςιμοποιοφμε τον όρο «δοκιμαςία» 
που αναφζρεται ςε ζνα ςφνολο ερωτθμάτων τα οποία: 

(α)  ελζγχουν τθν ίδια επιμζρουσ ικανότθτα ι γνϊςθ του εξεταηόμενου, 
(β)  ζχουν το ίδιο κείμενο-αφετθρία ι μία ομάδα ςφντομων ομοειδϊν κειμζνων,  
(γ)  ανικουν ςτον ίδιο τφπο ερωτιματοσ. 

Βάςει του παραπάνω οριςμοφ, μια δοκιμαςία, που αποτελείται από περιςςότερα του ενόσ 
ερωτιματα, ζχει μία μόνον κεντρικι «οδθγία». Αυτό ςθμαίνει ότι ςε όλα τα ερωτιματα που 
ακολουκοφν, ο εξεταηόμενοσ ςυνεχίηει να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο: επιλζγοντασ μία από 
τρεισ ι περιςςότερεσ επιλογζσ, αντιςτοιχίηοντασ κάκε ςτοιχείο μιασ ομάδασ με κάποιο 
ςτοιχείο μιασ άλλθσ ομάδασ, γράφοντασ μια λζξθ ςε κάκε κενό ενόσ κειμζνου, κτλ. 

Η κάκε δοκιμαςία περιλαμβάνει περιςςότερα από ζνα ηθτοφμενα (items) ι ερωτιματα. 
«Ερϊτθμα» ονομάηουμε μία ερωτθματικι ι καταφατικι πρόταςθ που παρακινεί τον 
εξεταηόμενο να παράξει μία πλθροφορία χριςιμθ για τον προςδιοριςμό του βακμοφ 
γλωςςομάκειασ που διακζτει. Ζνα ερϊτθμα μπορεί να ζχει ωσ αφετθρία ζνα ι περιςςότερα 
γραπτά κείμενα, φράςεισ, κτλ., με ι χωρίσ οπτικά ερεκίςματα. Αυτό ςυμβαίνει όταν 
ελζγχεται θ ικανότθτα κατανόηςησ γραπτοφ λόγου. Ο ζλεγχοσ τθσ ικανότθτασ παραγωγήσ 
γραπτοφ λόγου, δεν απαιτεί –αν και δεν αποκλείει– τθν φπαρξθ κειμζνου αφετθρίασ. 

                                                
1
 Οι κακθγθτζσ που επικυμοφν να εκπονιςουν κζματα και να τα υποβάλουν προσ κρίςθ ϊςτε, 

εφόςον το κζμα ι κζματά τουσ εγκρικοφν από τθν επιςτθμονικι επιτροπι, να ειςαχκεί/οφν ςτθν 
Τράπεηα Θεμάτων, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν φόρμα που ςυνοδεφει το παρόν (βλ. 
Ραράρτθμα 3). 
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Υπάρχει περίπτωςθ μια δοκιμαςία παραγωγισ λόγου να αξιοποιεί ζνα ι περιςςότερα 
κείμενα ωσ πθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν από τον εξεταηόμενο, τισ οποίεσ μεταφζρει με 
δικά του λόγια ςτο κείμενό του. Το κείμενο-αφετθρία ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να είναι 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα, μπορεί να είναι οπτικό ι πολυτροπικό, αλλά μπορεί να είναι και ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα.  

Κατά τον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ κατανόηςησ γραπτοφ λόγου τα ερωτιματα εμφανίηονται 
πάντα ςε ομάδεσ. Το ίδιο ςυμβαίνει και κατά τον ζλεγχο κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου, 
που ςε πρϊτθ φάςθ δεν περιλαμβάνεται ςτθν ξενόγλωςςθ εξζταςθ τθσ Αϋ Λυκείου. Ο όροσ 
«εξζταςθ» είναι ζνασ ςυνθκιςμζνοσ όροσ για τον πιο τεχνικό όρο «όργανο μζτρθςθσ».  

Κατά τον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ παραγωγήσ λόγου (γραπτοφ ι προφορικοφ) το ηθτοφμενο 
είναι ζνα. Μπορεί ωςτόςο το ηθτοφμενο να περιλαμβάνει επιμζρουσ ςτοιχεία τα οποία 
καλείται να αξιοποιιςει ο εξεταηόμενοσ ςτο γραπτό του.  

2.2  Τφποι δοκιμαςιών 

2.2.1  Δοκιμαςία «ςωςτό-λάκοσ» 

Οι δοκιμαςίεσ αυτοφ του τφπου προβλζπουν ζνα μόνο ερϊτθμα (item). Ο εξεταηόμενοσ 
καλείται να απαντιςει αν θ πλθροφορία που παρζχεται από το ερϊτθμα είναι ςωςτι ι 
λανκαςμζνθ. Οι πλθροφορίεσ αντλοφνται από το κείμενο, αλλά διατυπϊνονται 
διαφορετικά, π.χ. χρθςιμοποιοφνται ςυνϊνυμεσ ι αντϊνυμεσ λζξεισ. Πλα τα ερωτιματα 
πρζπει να είναι αλθκοφανι, ϊςτε να μθν απορρίπτονται με τθν πρϊτθ ανάγνωςθ. Για να 
αποφευχκεί ο παράγοντασ τφχθ (ο εξεταηόμενοσ μπορεί να απαντιςει τυχαία ςωςτά ςε ζνα 
ερϊτθμα με πικανότθτα 50%) προβλζπεται, ςτον ίδιο τφπο, δεφτερθ παραλλαγι με τθν 
προςκικθ τρίτθσ επιλογισ, όπωσ: «θ πλθροφορία δεν υπάρχει ςτο κείμενο». Η τρίτθ αυτι 
επιλογι παραμζνει ςτθ διακριτικι ευχζρεια του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ, αφοφ ςτακμίςει 
το επίπεδο των μακθτϊν του, μπορεί να προτείνει τρεισ επιλογζσ: «ςωςτό», «λάκοσ», «θ 
πλθροφορία δεν υπάρχει ςτο κείμενο». Οι δοκιμαςίεσ αυτοφ του τφπου με δφο μόνο 
επιλογζσ προτείνονται μόνο για το χαμθλό επίπεδο γλωςςομάκειασ (Α1). 

2.2.2  Δοκιμαςία «πολλαπλι επιλογι» 

Οι δοκιμαςίεσ αυτοφ του τφπου ςτισ εξετάςεισ των ξζνων γλωςςϊν απαιτοφν ζνα ερϊτθμα 
ι τμιμα ερωτιματοσ (item) και μια απάντθςθ θ οποία να ζχει τρείσ (3) δυνατζσ επιλογζσ: 
δθλαδι, μία ςωςτι και δφο παραπλανθτικζσ. Σθμειϊνεται πωσ δεν είναι εφκολο να παράξει 
κάποιοσ αυτοφ του τφπου τθ δοκιμαςία. Απαιτοφνται ειδικοφ είδουσ δεξιότθτεσ και 
εμπειρία για να διατυπϊςει το ερϊτθμα με ευκρίνεια και να παρζχει τθ ςωςτι απάντθςθ 
μαηί με «καλοφσ παραπλανθτζσ». Από πλευράσ περιεχομζνου, ο «καλόσ παραπλανθτισ» 
δεν παρζχει μια παράλογθ ι απίκανθ πλθροφορία, αλλά περιλαμβάνει ανακρίβεια ι 
ανακρίβειεσ τισ οποίεσ ο εξεταηόμενοσ μπορεί να καταλάβει με τον τρόπο που είναι 
διατυπωμζνοσ ο περιπλανθτισ. Από μετρολογικισ άποψθσ, ζνασ «καλόσ παραπλανθτισ» 
είναι εκείνοσ που «ξεγελά»: (α) είτε ζνα ποςοςτό των εξεταηομζνων περίπου ίςο με το 
ποςοςτό των άλλων παραπλανθτϊν, (β) είτε ζνα ποςοςτό των εξεταηομζνων ςαφϊσ 
μικρότερο από το ποςοςτό που εξαςφάλιςε θ ςωςτι απάντθςθ, (γ) είτε αποκλειςτικά ι 
κυρίωσ τουσ εξεταηόμενουσ που ςτο ςφνολο μιασ δοκιμαςίασ εξαςφάλιςαν χαμθλι 
βακμολογία.  

Τα ερωτιματα απαιτοφν «αντικειμενικζσ» ι «κλειςτζσ» απαντιςεισ και θ βακμολόγθςθ 
γίνεται με «απαντθτικι κλείδα» θ οποία εκπονείται μαηί με τθ δοκιμαςία.  

2.2.3  Δοκιμαςία «αντιςτοίχιςθ» 

Ρρόκειται για ζναν τφπο δοκιμαςίασ που ελζγχει τον βακμό ςτον οποίο ο εξεταηόμενοσ 
μπορεί να ταιριάξει δφο ςτοιχεία (τμιματα μιασ φράςθσ, φράςεισ ενόσ μθνφματοσ, 
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ερϊτθςθ και απάντθςθ, κτλ.) ενόσ ςυνόλου. Δθλαδι, ςτισ δοκιμαςίεσ αντιςτοίχιςθσ 
υπάρχουν πάντα δφο λίςτεσ με ςτοιχεία ι «αντικείμενα». Η δοκιμαςία αυτοφ του τφπου 
χρθςιμοποιείται για να ελεγχκεί θ ικανότθτα του εξεταηόμενου να κατανοεί τθ ςθμαςία, 
ςυνδυάηοντασ γλωςςικοφσ δείκτεσ: μορφολογικοφσ, δομικοφσ, ςθμαςιολογικοφσ, κτλ. 

Η αριςτερι ςτιλθ κάκε δοκιμαςίασ κα περιλαμβάνει πάντα πζντε (5) ερωτιματα (items) και 
θ δεξιά ςτιλθ ζξι (6) επιλογζσ (options). Αυτι θ αναντιςτοιχία επιβάλλεται από τθ φφςθ 
αυτοφ του τφπου τθσ δοκιμαςίασ θ οποία παρουςιάηει τθν ιδιαιτερότθτα αλλθλεξάρτθςθσ 
των ςτοιχείων τοποκετθμζνων ςε δυο ςτιλεσ. Η αλλθλεξάρτθςθ αυτι ζχει ωσ ςυνζπεια, 
όταν ο εξεταηόμενοσ προςπακεί να κάνει τθν αντιςτοίχιςθ του πρϊτου από τα πζντε (5) 
ςτοιχεία τθσ αριςτερισ ςτιλθσ, να ζχει ζξι (6) δυνατζσ επιλογζσ, οι οποίεσ μειϊνονται όςο 
προχωράει ςτθν απάντθςθ των υπολοίπων ερωτθμάτων. Πταν φτάςει ςτο τελευταίο 
(δθλαδι ςτο πζμπτο) ερϊτθμα (item), αν τα ςτοιχεία τθσ δεξιάσ ςτιλθσ ιταν μόνον πζντε 
(5) δεν κα είχε επιλογζσ, αλλά μία (1) μόνο υποχρεωτικι δυνατότθτα. Με άλλα λόγια, τα 
εναπομείναντα (μθ επιλεγζντα) ςτοιχεία τθσ δεξιάσ ςτιλθσ λειτουργοφν κάκε φορά ωσ μία 
ςωςτι λφςθ και πζντε ι τζςςερισ ι τρεισ ι δφο ι ζνασ παραπλανθτζσ. Πςο περιςςότερα 
ςτοιχεία περιλαμβάνει θ δεξιά ςτιλθ τόςο περιςςότεροι είναι οι παραπλανθτζσ και, 
ςυνεπϊσ, τόςο δυςκολότερθ και αξιόπιςτθ γίνεται θ δοκιμαςία.  

Η αλλθλεξάρτθςθ των ερωτθμάτων ζχει ωσ ςυνζπεια αυτζσ οι δοκιμαςίεσ να μειϊνουν ςτο 
ελάχιςτο τθν πικανότθτα τυχαίασ εφρεςθσ τθσ ςωςτισ απάντθςθσ.  

2.2.4  Δοκιμαςία «ςυμπλιρωςθ μζςω επιλογισ»  

Ρρόκειται για ζναν τφπο δοκιμαςίασ που ελζγχει τον βακμό ςτον οποίο ο εξεταηόμενοσ 
μπορεί να ςυμπλθρϊςει ςε ζνα κείμενο ι ςε φράςεισ τθ «γραμματικι» λζξθ που λείπει.  

Σε δοκιμαςίεσ αυτοφ του τφπου ο εξεταηόμενοσ ςυμπλθρϊνει το κείμενο ι φράςθ/πρόταςθ 
κάνοντασ τθν κατάλλθλθ επιλογι από ζνα δεδομζνο ςφνολο λζξεων ι φράςεων που του 
προτείνονται.  

O τφποσ αυτόσ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για ζλεγχο τθσ ικανότθτασ αναγνϊριςθσ 
ςυντακτικϊν ι ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων μεταξφ των προτεινομζνων ςτοιχείων και των 
ςυμφραηομζνων του κειμζνου που καλείται να ςυμπλθρϊςει. Oι προτεινόμενεσ επιλογζσ 
μπορεί να είναι αρικμθτικά περιςςότερεσ, ίςεσ, ι και λιγότερεσ από τα κενά (δθλαδι από 
τα ερωτιματα). Στθν περίπτωςθ που είναι ίςεσ (δθλαδι 5) ι λιγότερεσ, δίνεται αυτονόθτα 
ςτον εξεταηόμενο θ δυνατότθτα χριςθσ ενόσ ςτοιχείου περιςςότερεσ από μία φορά. Στθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ, για λόγουσ τυποποίθςθσ, κα είναι πάντα ζξι (6). Αυτόσ ο τφποσ 
δοκιμαςίασ ςτοχεφει κυρίωσ ςτον ζλεγχο τθσ γλωςςικισ επίγνωςθσ. 

2.2.5  Δοκιμαςία «ςυμπλιρωςθ βάςει ςυμφραηομζνων»  

Σε αυτόν τον τφπο υπάρχουν κενά ςε ζνα κείμενο ι ςε φράςεισ και ο εξεταηόμενοσ καλείται 
να τα ςυμπλθρϊςει γράφοντασ τθ λζξθ που λείπει. Η λζξθ που λείπει είναι λζξθ 
«περιεχόμενου» και όχι «γραμματικι» λζξθ, αφοφ εδϊ ελζγχεται θ ποικιλία λεξιλογίου που 
γνωρίηει ο εξεταηόμενοσ και όχι οι γραμματικζσ του γνϊςεισ.  

Σε αυτοφ του τφπου τθ δοκιμαςία δεν δίνεται κανενόσ είδουσ βοικεια ςτον εξεταηόμενο για 
να ςυμπλθρϊςει το κείμενο ςτο οποίο του ηθτείται να ςυμπλθρϊςει τα κενά ανατρζχοντασ 
ςτο «νοθτικό» του λεξιλόγιο (βλ. δείγμα 2.2.Α, ςελ. 9). Για να βρει τθ ςωςτι απάντθςθ ο 
εξεταηόμενοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ τα ςυμφραηόμενα και το γενικότερο ςυγκειμενικό 
πλαίςιο του κειμζνου με το οποίο εξετάηεται. Για τον λόγο αυτόν θ δοκιμαςία αυτι είναι 
«δυςκολότερθ» από τθ δοκιμαςία τφπου «ςυμπλιρωςθσ μζςω επιλογισ», αλλά ελζγχει με 
μεγάλθ εγκυρότθτα και αξιοπιςτία τθ ςχετικι ικανότθτα του εξεταηόμενου, αφοφ δεν 
αφινει περικϊριο τυχαίασ εφρεςθσ τθσ ςωςτισ απάντθςθσ ςτο ερϊτθμα. 
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Ο τφποσ αυτόσ απαιτεί απαντιςεισ ςυγκλίνουςασ παραγωγισ λόγου, αλλά μπορεί να 
υπάρχουν περιςςότερεσ των μία λζξεων που κα κεωροφνται ςωςτζσ/αποδεκτζσ και αυτζσ 
πρζπει να αποτυπϊνονται ςτθν απαντθτικι κλείδα.   

2.3  «Κλειςτζσ» και «ανοικτζσ» απαντιςεισ 

Πταν θ απάντθςθ ςε ζνα ερϊτθμα είναι μία και μοναδικι, ι είναι απολφτωσ προβλζψιμθ, 
τότε κεωροφμε ότι είναι «κλειςτι»,2 ι «αντικειμενικι» με τθν ζννοια ότι θ βακμολόγθςι 
τθσ δεν ςυνεπάγεται τθν υποκειμενικι κρίςθ του βακμολογθτι. Κλειςτζσ ι αντικειμενικζσ 
είναι οι απαντιςεισ ςτισ δοκιμαςίεσ επιλογισ, όπου υπάρχει μόνο μία απάντθςθ. Κλειςτζσ ι 
αντικειμενικζσ μπορεί να είναι και οι δοκιμαςίεσ ςφντομθσ απάντθςθσ, ακόμθ και αν 
υπάρχουν περιςςότερεσ από μία απάντθςθ (αρκεί αυτζσ να είναι απολφτωσ προβλζψιμεσ). 
Η αξιολόγθςθ τθσ δοκιμαςίασ με αντικειμενικζσ απαντιςεισ είναι ποςοτικι. Δθλ. ζνασ 
αρικμόσ απαντιςεων είναι ςωςτόσ και θ κάκε μια ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με Χ 
μονάδεσ. 

«Ανοικτι» ι «υποκειμενικι» είναι θ ανταπόκριςθ του εξεταηόμενου ςε ζνα ηιτθμα που 
απαιτεί τθν κρίςθ του, τισ προςωπικζσ του γνϊςεισ και εμπειρίεσ, τθ φανταςία του, κτλ. 
Συνικωσ, τα ηθτιματα αυτά δεν ζχουν μια και μόνο ι μια απολφτωσ προβλζψιμθ 
απάντθςθ, και ςίγουρα δεν ζχουν μία απάντθςθ θ οποία να είναι ςωςτι ι λάκοσ.  3 Ζτςι, 
όταν βακμολογεί ο εκπαιδευτικόσ τθν ανταπόκριςθ του εξεταηόμενου ςε τζτοιου τφπου 
ηθτιματα τθν αξιολογεί με βάςθ ποιοτικά κριτιρια και όχι ποςοτικά.  
 
 

                                                
2  Ζνασ πιο τεχνικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι «ςυγκλίνουςα 

παραγωγι λόγου» –όροσ γνωςτόσ για τθν ψυχομετρικι μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ νοθμοςφνθσ– 
που ςθματοδοτεί τθ δυνατότθτα κάποιου να ςυναγάγει μια ενιαία λφςθ ςε ζνα ηιτθμα.  

3  Ο αντίκετοσ όροσ με τον παραπάνω όρο είναι θ «αποκλίνουςα παραγωγι» που ςθματοδοτεί τθν 
ικανότθτα κάποιου να παράγει πολλαπλζσ λφςεισ ςε ζνα ηιτθμα. 
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2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
 
3.1 ΘΕΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Αφετθρία για τθν πρϊτθ δοκιμαςία είναι ζνα διδαγμζνο κείμενο, το οποίο ςκόπιμο είναι να 
ζχει γλωςςικά (και εφόςον είναι δυνατόν και τα γραφιςτικά) χαρακτθριςτικά τοφ 
κειμενικοφ είδουσ ςτο οποίο ανικει. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν κείμενα διαφόρων 
ειδϊν (βλ. Ραράρτθμα 1). 

Το κείμενο αυτό, 180-350 λζξεων, ςυνοδεφεται από μία δοκιμαςία με δζκα (10) ερωτιματα 
κατανόθςθσ του κειμζνου.  

Τα ερωτιματα είναι δυνατόν να ελζγχουν μόνο μία από τισ παρακάτω δεξιότθτεσ ι 
ςυνδυαςμό των τριϊν παρακάτω: 

o τθ ςφαιρικι κατανόθςθ 
o τθν κατανόθςθ επιμζρουσ πλθροφοριϊν  
o τισ ζννοιεσ που αποτυπϊνονται ςτο κείμενο με ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ/φράςεισ  

Η δοκιμαςία κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου είναι ΡΟΛΛΑΡΛΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ. Οι δυνατζσ επιλογζσ ςε 
κάκε ερϊτθμα κα είναι 3, δθλαδι μία ςωςτι και δφο παραπλανθτικζσ. Η βακμολόγθςθ των 
«αντικειμενικϊν» απαντιςεων γίνεται με απαντθτικι κλείδα, θ οποία εκπονείται ςυγχρόνωσ με 
τθ δοκιμαςία. Κάκε ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με 3 μονάδεσ (10 Χ 3 = 30). 

 

ΓΔΙΓΜΑ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  

Read the text and choose the correct option (A, B or C) for items 1-10. 
(EN_1__0_0000) 

 

 

 

While setting out to visit Iran, I met a man 
who told me this fascinating story. In Iran, 
in the mountains near Persepolis, there is a 
village called Saroo, where people speak 
Greek to the present day. He told me that 
he visited the village himself and heard 
people there speaking in Greek. His 
explanation was that when Alexander 
burned down Persepolis, he returned from 
India but some of his soldiers stayed back 
and formed a settlement by the name of 

Saron, an ancient Greek word, which means ‘broom’. The word sarka, which comes from 
the word saron, is used in Cyprus, even today and it means ‘broom’. The verb ‘saro’ in 
Greek Cypriot dialect means ‘I’m sweeping’ and in standard Greek the word ‘sarono’ is in 
common use.  

The settlement of Saron in Persia –present day Iran– is the present day village of Saroo. I 
did not have the opportunity to visit the village myself, but if what my friend in Iran says 
is true, then it would be a new ground for linguists of the Greek language to discover and 
a new place for long lost Greeks to be found. 
 

SAROO: THE GREEK-SPEAKING VILLAGE OF IRAN 
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Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οριςμζνα ερωτιματα τθσ δοκιμαςίασ μπορεί να ελζγχουν τθ 
ςφαιρικι κατανόθςθ του κειμζνου, όπωσ τα ερωτιματα 1 και 2 που ακολουκοφν και ζχουν 
αφετθρία το κείμενο με τίτλο SAROO: THE GREEK-SPEAKING VILLAGE OF IRAN:    

 

1. This text tells the story of 

Α. a village in today’s Iran. Β. the Greek language. C. Alexander the Great. 

2. The writer finds the story  

Α. unlikely.  Β. strange. C. remarkable. 

 
Άιια εξσηήκαηα κπνξεί λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλόεζε επηκέξνπο πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ, 
όπσο ηα εξσηήκαηα 3-5 πνπ αθνινπζνύλ: 
 
3. Alexander’s soldiers formed a settlement  

Α. before they won a war 
in Iran. 

Β. in order to protect the 
Greeks there. 

C. after Persepolis had been 
destroyed 

4. Saroo is a derivative of   

Α. the word broom in 
Cypriot Greek. 

Β. an ancient Greek word. C. an ancient Persian 
dialect. 

5. Which of the following statements is true according to the text? 

Α. the writer looks forward 
to visiting Saroo. 

Β. The language spoken in 
Saroo could interest linguists 

C. Greek has influence on 
other languages. 

 

Τζλοσ μπορεί να υπάρχουν και ερωτιματα που ελζγχουν τθν κατανόθςθ του κειμζνου και 
τθ γλωςςικι επίγνωςθ, όπωσ οι 6-7 που ακολουκοφν: 

6.  What does the word in italics from the text mean? “While setting out to visit Iran, I met a man who…” 

Α. starting a journey   Β. leaving a place   C. stopping somewhere 

7.  What does the word in italics from the text mean? “…and having burned down 
Persepolis, …” 

Α. rebuilt Β. destroyed C. expanded 

Οι λφςεισ ςτα παραπάνω ερωτιματα είναι: 

 Answer key: 1. Α,  2. C,  3. C,  4. A,  5. B, 6. A,  7. B,   

 

3.2  ΘΕΜΑ 2α: ΛΕΞΙΚΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο λεξιλογικισ ικανότθτασ με δζκα (10) 
επιμζρουσ ερωτιματα ςυμπλήρωςησ (20% τθσ βακμολογίασ). 

 

ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΛΔΞΙΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

ΡΑΑΛΛΑΓΗ Α. Συμπλιρωςθ λζξεων (που λείπουν από ι αντικακίςτανται ςε ζνα κείμενο): 

Read the text LAUGHTER IS THE BEST MEDICINE and fill in the gaps with a suitable word. 
(EN_2a_A_0000) 

Note: Η δοκιμαςία αυτι γίνεται γνωςτικά πιο εφκολθ εάν οι λζξεισ που λείπουν υπάρχουν ςτο 
κείμενο και ηθτθκεί από τουσ εξεταηόμενουσ να αντικαταςτιςουν τθν κάκε μια με μια 
ςυνϊνυμθ λζξθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ οδθγία είναι:  

Replace each underlined word in the text (1-10) with another word that has a similar meaning.  
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Laughter is the Best Medicine 
The Health Benefits of Humor and Laughter 

Humor is catching! The sound of roaring 

laughter is (1) _____ contagious than any 
cough, sniffle, or sneeze. When laughter is 
shared, it (2) _____ people together and 
increases happiness and intimacy. Laughter 
also (3) _____ healthy physical changes in 
the body. Humor and laughter boost your 
energy, (4) _____ pain, and (5) _____ you 
stress-free. Best of all, this priceless 

medicine is fun, free, and easy to use. 

 

Laughter is a strong medicine for mind and body 

“Your sense of humor is one of the most powerful tools you have to make certain 
that your daily mood and emotional state support good health.” 
Laughter (6) _____ the heart! It is a powerful antidote to stress, pain, and conflict. 
Nothing works faster to bring your mind and body back into balance than a good 
laugh. Humor (7) _____ your burdens, inspires hopes, (8) _____ you to others, 
and keeps you grounded, focused, and alert. 

With so much power to heal and renew, the ability to laugh easily and (9) _____ is 
a tremendous resource to help you (10) _____ problems, enhancing your 
relationships, and supporting both physical and emotional health. 

Answer key: 1. MORE, 2. BINDS/BRINGS, 3. TRIGGERS/CAUSES, 4. REDUCE/DECREASE/EASE, 
5. KEEP, 6. PROTECTS/HELPS/SAFEGUARDS, 7. LIGHTENS/LESSENS/EASES, 8. CONNECTS, 

9. FREQUENTLY/OFTEN, 10. OVERCOME/ SOLVE 

ΡΑΑΛΛΑΓΗ B. Συμπλιρωςθ λζξεων (που λείπουν από προτάςεισ): 
Fill in the gaps in the text with the most suitable word (EN_2a_B_0000) 

DIFFERENT POLITENESS RULES IN DIFFERENT COUNTRIES! 

 In Brazil, when you (1) _____ to a restaurant, make 

sure you (2) _____ the people who work at the place 

and those already waiting for you. You can say good 

day (bom dia) or good afternoon (bom tarde). 

 In European countries, don’t (3) _____ with your mouth 

full; this is (4) _____ impolite. 

 In Korea, you may not (5) _____ eating before elderly 

people at the table begin to eat, and you may not (6) 

_____ the table before the oldest person finishes his or 

her meal. 

 In the US and in Chile, you have to cut the meat with the knife in the right hand and the (7) 

_____ in the left; but, then, in order to eat, you have to (8) _____ the fork from the left to the 

right hand (...unless you’re left-handed!).  

 While at the table in Japan, you will hear people using expressions such as itadaki-masu with 

which they show gratitude for the (9) _____ they are eating, and to the person or persons who 

(10) _____ the food. 

Answer key: 1. GO, 2. GREET, 3. SPEAK, 4. CONSIDERED/THOUGHT, 5. START/BEGIN, 
6.LEAVE, 7. FORK, 8. CHANGE, 9. FOOD, 10. PREPARES/ PREPARED.   
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ΡΑΑΛΛΑΓΗ Γ. Συμπλιρωςθ λζξεων (με τθ ςωςτι μορφι τθσ λζξθσ): 

Fill in the sentences that follow with the correct form of the words on the left.   

(EN_2a_C_0000) 

challenge 1. The book that Professor Benson suggested was good but really 

▓▓▓. 

excitement 2. We were so ▓▓▓ to see the children. They’ve really grown! 

dangerous 3. The doctors said that he is out of ▓▓▓, but I’m still worried to death!  

support 4. My parents have always been very ▓▓▓ of me and my efforts to 

become a painter. 

inspire 5. People who go after their dreams are an ▓▓▓ to all of us!   

protect 6. Jane has always been ▓▓▓ of her brother, maybe because his 

health was fragile when he was a boy.  

direct 7. Just give us ▓▓▓ on how to get there and don’t worry, we will be! 

encourage 8. If we didn’t have the kind of ▓▓▓ that our parents gave us, we 

would never have achieved what we have. 

cooperate 9. Children tend to be more ▓▓▓ when they are rewarded for what 

they do right rather than punished for what they do wrong.  

act 10. Duncan is great for the job. Not only does he have the 

qualifications, but he’s been ▓▓▓ in campaigning against school 

budget cuts. 

 

Answer key: 1. CHALLENGING, 2. EXCITED, 3. DANGER, 4. SUPPORTIVE, 5. INSPIRATION, 

6. PROTECTIVE, 7. DIRECTIONS, 8. ENCOURAGEMENT, 9. COOPERATIVE, 10. ACTIVE 

 

3.3  ΘΕΜΑ 2β: ΛΕΞΙΚΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο γραμματικισ ικανότθτασ με δζκα 
(10) επιμζρουσ ερωτιματα επιλογήσ (20% τθσ βακμολογίασ). 

 

ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

ΡΑΑΛΛΑΓΗ A. Συμπλιρωςθ μζςω επιλογισ (ςωςτι πρόκεςθ)  

Step 1: Fill in the gaps in items 1-5 with one of the options (A-F). There is one option you do 

not need.   (EN_2b_A_0000)                                    

A. For B. In C. On D. With E. From F. By 

1. __ time to time, I get a letter from my aunt. 

2. __ the old days, people used to read by candle-light. 

3. __ the best will in the world, you can’t solve your sister’s problems for her. 

4. __ the whole, I think exams are probably quite a good thing. 

5. __ goodness sake, will you be quiet? I’m trying to work. 
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Step 2: Fill in the gaps in items 6-10 with one of the options (G-L). There is one option 
you do not need.  

G. away H. up I. Out J. from K. off L. in 

6.  The plane will take ___ soon, so sit down and fasten your seat belt! 

7. Just take us as far ___ as possible. I’m afraid of this place and afraid of this angry mob!   

8. Your books take ___ so much space that we can’t move anything else in here! 

9. Don’t take ___ any more stray cats and dogs! Soon it will be us who’ll have to move 
out… 

10. I know that he gave you a hard time, but don’t take it ___ on me! 

Answer key: 1. E, 2. B, 3. D, 4. C, 5. A. 6. K, 7. G, 8. H, 9. L, 10. I. 

ΡΑΑΛΛΑΓΗ Β. Συμπλιρωςθ μζςω επιλογισ (ςωςτι μορφι ριματοσ) - (Κσδ: ΔN_2β_B_000) 

Choose the best option (A-F) for gaps 1-10 in the text. (EN_2b_B_0000) 

 

Treasure Island: the plot 
Jim Hawkins is a boy who (1) _____ at his parents’ 

inn near Bristol, England, in the eighteenth century. An 

old sea captain by the name of Billy Bones dies at the inn, 

(2) _______ behind a mysterious sea-chest in his room. 

Upon (3) _____ Billy’s sea-chest, Jim and his mother 

find a map. Jim takes the map he (4) _____ to Dr. 

Livesey and Mr. Trelawny.  It is a map for the treasure 

that the infamous pirate Flint (5) _____ on a distant 

island.  

Trelawney immediately starts (6) _____ an 

expedition with his ship, the Hispaniola, but he is tricked 

into many of Flint’s old sailors, including the notorious 

pirate, Long John Silver.  As the ship (7) ________ 

Treasure Island, Jim overhears Silver’s plans for mutiny. 

He (8) _____ the captain about Silver and the rest of 

the rebellious crew. 

Upon (9) ________ on the island, the captain 

makes a plan to get most of the pirates off the ship, by 

allowing them have free time on shore. Jim (10) ____ 

onto the pirates’ boat and goes ashore with them. 

Frightened of the pirates, Jim runs off alone... 

 

 

Answer key: 1. B, 2. D, 3. E, 4. A, 5. F, 6. G, 7. C, 8. I. 9. J, 10. H. 

 

A. has found B. lives C. approaches D. leaving E.  opening 

F. had buried G. planning H. jumps I. tells J. arriving 
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ΡΑΑΛΛΑΓΗ Γ. Αντιςτοίχιςθ φράςεων  (EN_2b_C_0000) 

 

CARE FOR THE ENVIRONMENT BY… USING GREYWATER 

 

1. Irrigate your 
ornamentals and 

orchards…  

2. Food that is eaten 
raw should not…  

3. Cooking helps protect… 

4. Divert water you wash with directly to the 
garden, because this means that…  

5. Whilst it is tempting to put the water in a 
tub so you can use it later, this is risky… 

6. The cleanest greywater is…  

7. Greywater from the kitchen sink or 
dishwasher is often contaminated… 

8. Keep water out of reach of children, dogs 

and people and put it where…  

9. Finally, make sure your greywater does 
not run off into rivers… 

10. Greywater must not run off your property 
onto the street or your neighbours’ 
property. Your neighbours…  

 

A.   a way of keeping all your greywater on 

your own land. 

B. where it could cause pollution. 

C. have the right to complain to your local 

council if it does. 

D.   against harmful bacteria that may end up 

on the surface of the plants. 

E.   because bacteria in greywater can 

multiply rapidly. 

F. it is needed by the plants, at the roots. 

G. by fats and solids, which can damage 

soils and plants and should not be used. 

H. but not your leafy green edible plants. 

I. be watered with greywater. 

J. whenever you shower or rinse clothes, 

your garden is watered. 

K. from the rinse cycle in your washing 

machine. 

Answer key:  
1. Η 
2. Ι 
3. D 
4. J 
5. E 
6. K 
7. G 
8. F 
9. B 
10. C 
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3.4  ΘΕΜΑ 3: ΡΑΑΓΩΓΗ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Το τρίτο κζμα ζχει ςκοπό να ελζγξει τθν ικανότθτα του εξεταηόμενου να παράξει κείμενο 
ςυνεχοφσ λόγου (π.χ. προςωπικό ςθμείωμα, email, μινυμα για φόρουμ, κτλ.) ζκταςθσ 120-
150 λζξεων. Για το παραγόμενο κείμενο ορίηεται απαραίτθτα το ςυγκειμενικό πλαίςιο τθσ 
παραγωγισ ςτθν οδθγία τθσ δοκιμαςίασ. Το κείμενο που παράγεται από τον εξεταηόμενο 
βακμολογείται βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ ςτθ ςχάρα βακμολόγθςθσ του 
Ραραρτιματοσ 2. 

 

ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

ΡΑΑΛΛΑΓΗ Α. Συγγραφι βάςει παροτρφνςεων ςτθν ξζνθ γλϊςςα   
(ΕN_3__A_0000) 

Imagine that you love dogs. Write in the DOG BLOG a blog entry (120-150 words) 
explaining why a dog is “A (WO)MAN’S BEST  FRIEND. Mention qualities such as: 

 Faithfulness 

 Loyalty 

 Friendship 

 Protection 

 

 



 
15 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΡΑΑΛΛΑΓΗ Β. Συγγραφι βάςει κειμζνου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα   
(ΕN_3__B_0000) 

Your friend Janine writes to tell you she is really upset because her privacy has been 

invaded by hackers, and for the last few days her private emails have been going 

around in school! Write an email (120-150 words) to cheer her up and to advise her 

how to protect her privacy when she goes online, using information from the text 

below. 
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3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

 

4.1 ΘΕΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Αφετθρία για τθν πρϊτθ δοκιμαςία είναι ζνα διδαγμζνο κείμενο, το οποίο ςκόπιμο είναι να 
ζχει γλωςςικά (και εφόςον είναι δυνατόν και τα γραφιςτικά) χαρακτθριςτικά τοφ 
κειμενικοφ είδουσ ςτο οποίο ανικει. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν κείμενα διαφόρων 
κειμενικϊν ειδϊν (βλ. Ραράρτθμα 1). 

Το διδαγμζνο κείμενο, 150-180 λζξεων, ςυνοδεφεται από μία δοκιμαςία με δζκα (10) 
ερωτιματα κατανόθςθσ του κειμζνου.  

Τα ερωτιματα είναι δυνατόν να ελζγχουν μόνο μία από τισ παρακάτω δεξιότθτεσ ι 
ςυνδυαςμό των τριϊν παρακάτω: 

o τθ ςφαιρικι κατανόθςθ 
o τθν κατανόθςθ επιμζρουσ πλθροφοριϊν  
o τισ ζννοιεσ που αποτυπϊνονται ςτο κείμενο με ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ/φράςεισ. 

Η δοκιμαςία κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου είναι ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ. Κάκε ςωςτι απάντθςθ 
βακμολογείται με 3 μονάδεσ (10 Χ 3 = 30).  

 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
(FR_1__0_0000) 

C’est vrai ou faux ? Lisez le texte suivant et répondez en mettant une croix dans la 
bonne case (A ou B).  
 

La Cité Merveilleuse des Biscuits et Gâteaux 
Du 6 au 10 octobre, la Cité Merveilleuse des Biscuits et Gâteaux ouvre 

gratuitement ses portes dans 
toute la France : cinq 
journées fantastiques 
pendant lesquelles le public 
peut visiter gratuitement 
seize usines de fabrication de 
ces gourmandises. 

Les grands gourmands comme les petits pourront ainsi comprendre les 
étapes de fabrication des gâteaux jusqu’{ l’emballage… Parallèlement, 
les visiteurs peuvent préparer et goûter des biscuits et des gâteaux 
délicieux ! Une occasion rêvée pour petits et grands de partir { la 
découverte des délicieuses spécialités régionales de biscuits et gâteaux, 
telles que le biscuit rose de Reims, le pain d'épices de Dijon ou le sablé 
de Sablé sur Sarthe. Miam ! 
Alors, n’attendez plus ! Réservez vos places pour la « Cité 
Merveilleuse » sur le site www.lacitemerveilleuse.com. 
En plus sur ce site, vous pouvez jouer aux pâtissiers et biscuitiers en 
herbe avec Mr Toc-Toque, petite mascotte en forme de gaufrette. Sept 
jeux de rapidité et de mémoire pour devenir le Maître des Délices ! 
www.lexpress.fr  
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Από τα δζκα (10) ερωτιματα που ακολουκοφν, τα δφο (2) πρϊτα ελζγχουν τθ ςφαιρικι 
κατανόθςθ του κειμζνου, ενϊ τα υπόλοιπα οκτϊ (8) τθν κατανόθςθ επιμζρουσ 
πλθροφοριϊν.  
 

  VRAI FAUX 

Item 1 Le texte nous informe sur une nouvelle marque de biscuits. A.     B.     

Item 2 Ce texte nous encourage à visiter la Cité Merveilleuse des 

Biscuits et Gâteaux.  

A.     B.     

Item 3 On doit payer pour visiter la Cité Merveilleuse des Biscuits 

et Gâteaux. 

A.     B.     

Item 4 On peut visiter, pendant une semaine, les usines de 

fabrication des biscuits. 

A.     B.     

Item 5 La Cité Merveilleuse des Biscuits et Gâteaux est organisée 

seulement à Reims, à Dijon et à Sablé sur Sarthe. 

A.     B.     

Item 6 Les visiteurs font, tout seuls, l’emballage des biscuits. A.     B.     

Item 7 Dans les usines visitées, les visiteurs peuvent faire leurs 

propres gâteaux et biscuits. 

A.     B.     

Item 8 On peut réserver des places par téléphone.  A.     B.     

Item 9 Sur le site www.lacitemerveilleuse.com, il y a des jeux en 

ligne.  

A.     B.     

Item 10 Les joueurs gagnent la mascotte Mr Toc-Toque. A.     B.     

Réponses :  

1. B 

2. A 

3. B 

4. B 

5. B 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. B 
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4.2 ΘΕΜΑ 2α: ΛΕΞΙΚΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ 

(FR_2a_0_0000) 

 

Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο λεξιλογικισ ικανότθτασ με πζντε (5) 
επιμζρουσ ερωτιματα. Ο τφποσ τθσ δοκιμαςίασ είναι ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΙΛΟΓΗΣ (20% 
τθσ βακμολογίασ). 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Lisez la recette ci-dessous et complétez-la en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F). Attention ! Il y a un mot en trop.  
 

Ex. préparez A mangez B Utilisez C versez D mettez E cassez F cuisinez 

 

 

Réponses :  

1. E 

2. D 

3. C 

4. B 

5. A 
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4.3 ΘΕΜΑ 2β: ΛΕΞΙΚΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ 

(FR_2b_0_0000) 

Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο γραμματικισ ικανότθτασ με πζντε 
(5) επιμζρουσ ερωτιματα Ο τφποσ τθσ δοκιμαςίασ είναι ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
(20% τθσ βακμολογίασ). 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

Στο ςυγκεκριμζνο δείγμα, τφπου Συμπλιρωςθ μζςω επιλογισ, ελζγχεται θ ςωςτι χριςθ 
των άρκρων. 

Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) 
comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. 
 

Ex. un A des B au C de la D aux E à la F du 

 

 

Réponses :  1F 2A 3C 4B 5E 

4.4 ΘΕΜΑ 3: ΡΑΑΓΩΓΗ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Το τρίτο κζμα ζχει ςκοπό να ελζγξει τθν ικανότθτα του εξεταηόμενου να παράξει κείμενο 
ςυνεχοφσ λόγου (π.χ. προςωπικό ςθμείωμα, email, μινυμα για φόρουμ, κτλ.) ζκταςθσ 80-
120 λζξεων. Για το παραγόμενο κείμενο ορίηεται απαραίτθτα το ςυγκειμενικό πλαίςιο τθσ 
παραγωγισ ςτθν οδθγία τθσ δοκιμαςίασ. Το κείμενο που παράγεται από τον εξεταηόμενο 
βακμολογείται βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ ςτθ ςχάρα βακμολόγθςθσ του 
Ραραρτιματοσ 2. 
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ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

(FR_3_0_0000) 

Η παραγωγι γραπτοφ λόγου βαςίηεται ςτθν οδθγία/παρότρυνςθ που δίνεται ςτθ γαλλικι 
γλϊςςα. Είναι ςκόπιμο θ οδθγία/παρότρυνςθ να ςυνοδεφεται από ιδζεσ/πλθροφορίεσ που 
κα μποροφςαν να βοθκιςουν τον εξεταηόμενο και να λειτουργιςουν ωσ ζναυςμα για τθν 
παραγωγι τοφ κειμζνου.  

Françoise veut apprendre la langue grecque et cherche un(e) correspondant(e) qui parle le 

grec. Vous répondez à son message en donnant les informations ci-dessous :  

 nom et prénom ; 

 âge ; 

 classe ;  

 lieu d’habitation ; 

 langues parlées ;  

 membres de la famille ; 

 loisirs favoris ; 

 profession des parents. 

(100 mots environ) 

Auteur Sujet : Jeune fille francaise cherche 

correspondant(e)s qui parle grec 

Françoise98 

Posté le 20-02-2014 à 15.20.05 

Salut !!!   je m’appelle Françoise, je suis française et 
j’ai 15 ans ! Je parle l’anglais et l’italien…. Je veux 
apprendre le grec mais c’est difficile, non ? Je 
cherche des filles ou des garçons pour 
correspondre en grec. 
@+++ 

             Répondre 
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4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ 
 
5.1 ΘΕΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Αφετθρία για τθν πρϊτθ δοκιμαςία είναι ζνα διδαγμζνο κείμενο, το οποίο ςκόπιμο είναι να 
ζχει γλωςςικά (και εφόςον είναι δυνατόν και τα γραφιςτικά) χαρακτθριςτικά τοφ 
κειμενικοφ είδουσ ςτο οποίο ανικει. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν κείμενα διαφόρων 
κειμενικϊν ειδϊν (βλ. Ραράρτθμα 1). 

Το διδαγμζνο κείμενο, 150-180 λζξεων, ςυνοδεφεται από μία δοκιμαςία με δζκα (10) 
ερωτιματα κατανόθςθσ του κειμζνου.  

Τα ερωτιματα είναι δυνατόν να ελζγχουν μόνο μία από τισ παρακάτω δεξιότθτεσ ι 
ςυνδυαςμό των τριϊν παρακάτω: 

o τθ ςφαιρικι κατανόθςθ 
o τθν κατανόθςθ επιμζρουσ πλθροφοριϊν  
o τισ ζννοιεσ που αποτυπϊνονται ςτο κείμενο με ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ/φράςεισ 

Η δοκιμαςία κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου είναι ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ. Κάκε ςωςτι απάντθςθ 
βακμολογείται με 3 μονάδεσ (10 Χ 3 = 30).  

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

(DE_1_0_0000) 

Lies den folgenden Text und kreuze für die Sätze 1-10 an: Α (richtig) oder B (falsch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach: primolo.de 

 

 

 

 

 

 
Από τα δζκα (10) ερωτιματα που ακολουκοφν και τα δζκα ελζγχουν τθν κατανόθςθ 
επιμζρουσ πλθροφοριϊν. Είναι ςτθν διακριτικι ευχζρεια του διδάςκοντοσ να 
χρθςιμοποιιςει και κάποια ερωτιματα που ελζγχουν τθ ςφαιρικι κατανόθςθ του 

κειμζνου.  

 

 

Stefanie 

Stefanie kommt aus Brühl und wohnt mit ihren Eltern in 
Berlin. Sie ist 15 Jahre alt und geht in die 10. Klasse. Sie hat 

einen Bruder und eine Schwester.  

Sie spielt gern Tennis. Ihr Vater fährt sie von Montag bis 

Freitag zum Tennisclub. Dort spielt sie viele Stunden. Oft 

spielt Stefanie Tennis auch mit Sportlern aus Frankreich, 

England, der Schweiz und den USA. So hat sie viele 

Freunde in Europa und Amerika. 

Stefanie geht gern in die Schule. Sie schreibt mit Maria, 
Juan und Niko für die Schülerzeitung. Das macht ihr sehr 

viel Spaß. Sie sind sehr gute Freunde.  

Jeden Samstag trifft Stefanie Maria, Juan und Niko um 

12:25 Uhr im Klassenzimmer 101. Sie sprechen über die 
Themen und essen Kuchen. Der Kuchen ist von Frau 

Müller. Das ist die Direktorin der Schule. Danach gehen sie 

in den Computerraum und schreiben dort die Texte fertig 

oder fangen neu an. Die Themen sind immer neu. Sie 

schreiben über Fußball, BMX, Turnen, Haustiere und 

Länder. Um 14 Uhr gehen sie dann nach Hause.  

nach : primolo.de 
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1. Stefanies Eltern leben in Brühl. A  richtig B  falsch 

2. Stefanie hat Geschwister. A  richtig B  falsch 

3. Am Wochenende spielt Stefanie Tennis. A  richtig B  falsch 

4. Stefanie spielt nur mit deutschen Sportlern. A  richtig B  falsch 

5. Stefanie gefällt die Schule. A  richtig B  falsch 

6. 
Stefanie schreibt mit ihren Freunden für die 
Schülerzeitung.  

A  richtig B  falsch 

7. Der Kuchen ist von Stefanies Mutter. A  richtig B  falsch 

8. Die Schüler schreiben die Texte im Klassenzimmer 101. A  richtig B  falsch 

9. Jede Schülerzeitung hat neue Themen. A  richtig B  falsch 

10. Die Schüler gehen am Abend nach Hause. A  richtig B  falsch 

 

Antworten: 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A, 6.A, 7.B, 8.B, 9.A, 10.B 

5.2 ΘΕΜΑ 2α: ΛΕΞΙΚΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ 

(DE_2a_0_0000) 

Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο λεξιλογικισ ικανότθτασ με πζντε (5) 
επιμζρουσ ερωτιματα. Ο τφποσ τθσ δοκιμαςίασ είναι ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΙΛΟΓΗΣ (20% 
τθσ βακμολογίασ).  

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Im Internet liest du den folgenden Text. Es fehlen aber einige Wörter. Fülle die Lücken 
(1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörter. Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal 
verwenden. Ein Wort bleibt übrig. 

A. streng  B. steht  C. muss  D. Durst  E. Spaß  F. trinkt 

 

Michael geht in die 10. Klasse der Realschule in Mengen. 
Jeden Tag (1) _______ er um sieben Uhr auf. Eine Stunde 
später (2) _______ Michael in der Schule sein. 

Michael freut sich heute sehr auf die Schule. In der dritten 
Stunde hat er Sport. Das macht Michael großen                  
(3) _______. Nach dem Sportunterricht (4) _______ er 

immer einen Orangensaft. 

In der fünften Stunde hat er Mathematik. Sein Mathematiklehrer ist sehr gut, aber sehr 
(5) _______. 

 

Antworten: 1.B, 2.C, 3.E, 4.F, 5.A 
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Hallo, liebe Mitschüler, 

(1) ________ heiße Anna und bin 15 Jahre alt. 

Ich habe (2) ________ Schwester. Sie heißt 

Karin und ist 13 Jahre alt. 

Basketball spielen ist (3) ________ Hobby, 

aber ich tanze auch gern.  

Jeden Sommer reisen ich und (4) ________ 

Familie nach Griechenland. Wir fliegen      

(5) ________ dem Flugzeug direkt nach Kreta. 

Dort wohnen wir in Chania. Das ist eine 

wunderschöne Stadt. Ich habe da auch 

viele Freunde. Jeden Abend gehen wir 

zusammen spazieren.  

5.3 ΘΕΜΑ 2β: ΛΕΞΙΚΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο γραμματικισ ικανότθτασ με πζντε 
(5) επιμζρουσ ερωτιματα Ο τφποσ τθσ δοκιμαςίασ είναι ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
(20% τθσ βακμολογίασ).  

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

(DE_2b_0_0000) 

Στο ςυγκεκριμζνο δείγμα, τφπου Συμπλιρωςθ μζςω επιλογισ, ελζγχεται θ ςωςτι χριςθ 
άρκρων, αντωνυμιϊν και προκζςεων. (Κσδ: DE_2β_A_000) 

In der Schülerzeitung SPEKTRUM liest du den folgenden Text. Es fehlen aber einige 
Wörter. Fülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörter. Du kannst jedes 
Wort (A-F) nur einmal verwenden. Ein Wort bleibt übrig. 

 

A. eine  B. sie  C. ich  D. mit  E. mein  F. meine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten: 1.C, 2.A, 3.E, 4.F, 5.D 
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5.4 ΘΕΜΑ 3: ΡΑΑΓΩΓΗ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Το τρίτο κζμα ζχει ςκοπό να ελζγξει τθν ικανότθτα του εξεταηόμενου να παράξει κείμενο 
ςυνεχοφσ λόγου (π.χ. προςωπικό ςθμείωμα, email, μινυμα για φόρουμ, κτλ.) ζκταςθσ 80-
120 λζξεων. Για το παραγόμενο κείμενο ορίηεται απαραίτθτα το ςυγκειμενικό πλαίςιο τθσ 
παραγωγισ ςτθν οδθγία τθσ δοκιμαςίασ. Το κείμενο που παράγεται από τον εξεταηόμενο 
βακμολογείται βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ ςτθ ςχάρα βακμολόγθςθσ του 
Ραραρτιματοσ 2. 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

(DE_3_0_0000) 

Η παραγωγι γραπτοφ λόγου βαςίηεται ςτθν οδθγία/παρότρυνςθ που δίνεται ςτθ γερμανικι 
γλϊςςα. Είναι ςκόπιμο θ οδθγία/παρότρυνςθ να ςυνοδεφεται από ιδζεσ/πλθροφορίεσ που 
κα μποροφςαν να βοθκιςουν τον εξεταηόμενο και να λειτουργιςουν ωσ ζναυςμα για τθν 
παραγωγι τοφ κειμζνου. (Κσδ: DE_3_Α_000) 

Marianne lernt Griechisch und sucht nach einem Brieffreund / einer Brieffreundin, die 
Griechisch spricht. Schreibe Marianne eine E-Mail (ca. 80-120 Wörter), in der du dich 
auf folgende Punkte beziehst: 

 Familienname und Vorname 

 Alter 

 Familie (Eltern, Geschwister, Großeltern, …) 

 Hobbys 

 Fremdsprachen 

 

 

 

 

 

Hallo Marianne, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bis dann 

Dein / Deine 

 



 
25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 1 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΡΙΡΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ4  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΙΔΟ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 
Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 

Αγγειία      

Αλαθνίλσζε / Αλαγγειία      

Αλαθνξά / Έθζεζε      

Άξζξν (εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνύ)      

(Απην) βηνγξαθηθό θείκελν      

Αθίζα      

Δηαθήκηζε / Πξνβνιή      

Εηδήζεηο (έληππε / ειεθηξνληθή δεκνζηνγξαθία)      

Εθπαηδεπηηθό / δηδαθηηθό θείκελν      

Ελεκεξσηηθό θείκελν (ζε θπιιάδην, κε πξόζεζε 

πξνβνιήο ζπκβάληνο ή ηδξύκαηνο/ππεξεζίαο) 
     

Έληππν πξνο ζπκπιήξσζε       

Επηγξαθή      

Επηζηνιή ή ζεκείσκα      

Ιζηνζειίδα       

Κάξηα      

Καηάινγνο / θαηάζηαζε      

Λήκκα ιεμηθνύ / εγθπθινπαίδεηαο      

Πεδόο ιόγνο (π.ρ. απόζπαζκα δηεγήκαηνο, παξακπζηνύ)      

Μήλπκα (έληππν ή ειεθηξνληθό)      

Οδεγίεο (ζπληαγή καγεηξηθήο, ρξήζε πξντόληνο -π.ρ. 

θαξκάθνπ, ζπζθεπήο, θαηαζθεπήο, θηι.) 
     

Παξνπζίαζε (βηβιίσλ, έξγσλ ηέρλεο, εθδήισζεο)      

Πεξίιεςε / ύλνςε      

Πίλαθαο / Γξάθεκα (ζπλνδεπόκελν από 

θείκελν/ελδείμεηο) 
     

Πηλαθίδα / Σακπέια (δεκόζηα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

ιόγν) 
     

Πξόγξακκα      

Ρήζε (απόθζεγκα, ιατθή παξνηκία ή ξεηό, γθξάθηηη)      

πλέληεπμε      

ρόιην / Λεδάληα      

Σνπξηζηηθό θείκελν (ηνπξηζηηθόο νδεγόο)      

Φπραγσγηθό θείκελν (ξαδηνθσληθό ή ηειενπηηθό 

παηρλίδη, θνπίδ, ζπαδνθεθαιηά, ζηαπξόιεμν, θηι.) 
     

                                                
4 Ο παρόν πίνακασ δεν εξαντλεί όλα τα είδθ κειμζνου  αλλά λειτουργεί ενδεικτικά. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 2 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

Σν θαζέλα από ηα παξαθάησ έμη (6) θξηηήξηα βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα 1-5 (από 1 = κε ηθαλνπνηεηηθό, έσο 

5 = άξηζην). Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ ζέκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ κε 

κέγηζην αξηζκό κνλάδσλ ην 30. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ  1 2 3 4 5 

1.   Κάιπςε ηνπ ζέκαηνο  

Σν γξαπηό ηνπ εμεηαδόκελνπ θαιύπηεη ην ζέκα θαη επηηπγράλεη ηνλ 
επηθνηλσληαθό ζθνπό όπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία/παξόηξπλζε (ι.ρ. λα 
πξνζθαιέζεη, λα παξαπνλεζεί, λα ππνζηεξίμεη κηα άπνςε, λα δεηήζεη 
εμεγήζεηο)  

 
 
 
 

    

2.   Κεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σν θείκελν πνπ παξήγαγε ν εμεηαδόκελνο έρεη ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
είδνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπ δεηήζεθε λα γξάςεη (ι.ρ. e-mail, επηζηνιή, 
αλαθνξά, άξζξν εθεκεξίδαο, θηι.) θαη είλαη νξγαλσκέλν κε ηξόπν πνπ ηαηξηάδεη 
ζην δεηνύκελν είδνο θεηκέλνπ  

 
 
 
 

    

3.  πλεθηηθόηεηα θαη ζπλνρή θεηκέλνπ  

Σν θείκελν πεξηιακβάλεη ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο ζπλδεηηθέο ιέμεηο ή 
εθθξάζεηο γηα ηε ζύλδεζε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ, θηι. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην γξαπηό ηνπ εμεηαδόκελνπ παξνπζηάδνληαη κε κηα ινγηθή 
ζεηξά.  

     

4.  Λεμηινγηθέο επηινγέο 

Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο απνδίδνπλ ην ζσζηό λόεκα θαη είλαη θαηάιιειεο γηα ην 
θείκελν πνπ έρεη παξαρζεί. 

  
 

    

5.  Γξακκαηηθέο επηινγέο 

Υξεζηκνπνηείηαη πνηθηιία απιώλ ή/θαη ζύλζεησλ δνκώλ, όπσο ηαηξηάδεη ζην θείκελν 
πνπ δεηά ε νδεγία/παξόηξπλζε. Η γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γξακκαηηθά 
θαη ζπληαθηηθά ζσζηή. Σα ηπρόλ γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε παξαβηάδνπλ 
θάπνηνπο ηππηθνύο θαλόλεο ηεο γιώζζαο, αιιά δελ αιινηώλνπλ ην λόεκα ηνπ 
θεηκέλνπ.   

 
 

    

6. ηίμε θαη νξζνγξαθία  

Η νξζνγξαθία είλαη ζσζηή θαη ηα ηπρόλ νξζνγξαθηθά ιάζε είλαη απιά ζε 
επίπεδν ηύπνπ θαη δελ πξνθαινύλ πξόβιεκα επηθνηλσλίαο. Η νξζνγξαθία ησλ 
ιέμεσλ δελ αιινηώλεη ην λόεκά ηνπο. Παξάιιεια, ην θείκελν αθνινπζεί ηνπο 
θαλόλεο ζηίμεο ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νκαιή κεηάδνζε ησλ 
ηδεώλ.  

     

ΤΝΟΛΟ      

Σν γξαπηό ηεο δνθηκαζίαο 3 κεδελίδεηαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  

1. Κελή θόιια  
2. Με αλαγλώζηκε γξαθή (δπζαλάγλσζην θείκελν, ζε βαζκό πνπ ν βαζκνινγεηήο αδπλαηεί λα ην 

δηαβάζεη) 
3. Αθαηαλόεην θείκελν (απνηεινύκελν από αζύλδεηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρσξίο λόεκα) 
4. Αλεπαξθήο έθηαζε θεηκέλνπ (θείκελν πνπ δελ δίλεη αξθεηά ζηνηρεία ζηνλ βαζκνινγεηή ώζηε λα 

αμηνινγήζεη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα)  
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 ΡΑΑΤΗΜΑ 3 

ΦΟΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  

Οι καθηγητζσ και καθηγήτριεσ που επιθυμοφν να παραγάγουν δοκιμαςίεσ για το ΘΕΜΑ 2β ή το 
ΘΕΜΑ 3 και να τισ υποβάλουν προσ κρίςη για την Τ.Θ., ςτο πεδίο ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, θα πρζπει να 
διαβάςουν προςεκτικά τισ οδηγίεσ τησ δικήσ τουσ γλώςςασ ο/η καθζνασ/μία, και να ακολουθήςουν 
την τυπολογία δοκιμαςιών, ελαφρώσ διαφορετική για την αγγλική από αυτήν τησ γαλλικήσ και  τησ 
γερμανικήσ. Επίςησ πρζπει να ακολουθήςουν πιςτά τισ προδιαγραφζσ για τον κάθε τφπο δοκιμαςίασ, 
αποτυπώνοντασ τα χαρακτηριςτικά τησ ςτην εξήσ φόρμα που πρζπει να ςυνοδεφει την κάθε 
δοκιμαςία που θα υποβάλουν ςτην Επιςτημονική Ομάδα τησ κάθε γλώςςασ και την Κεντρική 
Επιτροπή τησ Τ.Θ. 

Πνομα ςυγγραφζα …………………………………………………………………………………………………………… 

Σχολικι μονάδα ………………………………………………………………………………………………………….. 

Email ςυγγραφζα ………………………………………………………………………………………………………….. 

Γλϊςςα εξζταςθσ   EN (Αγγλικι) 

 FR (Γαλλικι) 

 DE (Γερμανικι) 

Θζμα  2β 

Τφποσ δοκιμαςίασ   A. Συμπλιρωςθ μζςω επιλογισ (ορκι χριςθ γραμματικϊν 

λζξεων, π.χ. άρκρων, αντωνυμιϊν, προκζςεων, κτλ.) 

 Β. Συμπλιρωςθ μζςω επιλογισ (ορκι μορφι μερϊν του λόγου) 

 Γ. Αντιςτοίχιςθ (φράςεων, ερϊτθςθσ-απάντθςθσ, κτλ.) 

Απαντθτικι κλείδα  Ραρζχεται  

Ρθγι κειμζνου  Το κείμενο που ζχω χρθςιμοποιιςει ωσ αφετθρία ςτθ δοκιμαςία 

προζρχεται από ……………………… (π.χ. το περιοδικό Teenager, No. 

255, p. 32, τθν εξισ ιςτοςελίδα: http://inhabitat.com/7-biggest-

threats-to-the-environment-why-we-still-need-earth-day/)   

Θζμα  3 

Τφποσ δοκιμαςίασ  Α. Συγγραφι βάςει κειμζνου ςτθν ξζνθ γλϊςςα   

 Β. Συγγραφι βάςει κειμζνου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα   

Ρθγι 
Το κείμενο που ζχω χρθςιμοποιιςει ωσ αφετθρία για τθν παραγωγι 

γραπτοφ λόγου προζρχεται από ………………………  

Παραγόμενο κείμενο 

Είδοσ κειμζνου …………………………………………….. (βλ. Ραράρτθμα 1) 

 

Ζκταςθ κειμζνου ………………. λζξεισ 

Συγκειμενικό 

πλαίςιο παραγωγισ 
 Ορίηεται ςτθν εκφϊνθςθ (ποιοσ γράφει ςε ποιον για ποιο ςκοπό) 

Απαραίτθτθ 

διλωςθ 

 Δθλϊνω υπεφκυνα ότι θ δοκιμαςία που υποβάλω είναι πρωτότυπθ 

και όχι αντιγραφι από διδακτικό βιβλίο ι βοικθμα ελλθνικοφ ι 

ξζνου εκδοτικοφ οίκου, από εκπαιδευτικι ιςτοςελίδα, κτλ. 
 


