
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Προδιαγραφές για την απόκτηση πιστοποιητικού της ρωσικής γλώσσας για το επίπεδο Β1

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: 10 μονάδες

Πολλαπλή επιλογή. 
Η άσκηση αποτελείται από 2 μέρη, 30% των ερωτήσεις αφορούν Στο λεξιλόγιο και 70% Στην
γραμματική  (50 ερωτήσεις, προτεινόμενος χρόνος 40 λεπτά).

Β’ μέρος: 5 μονάδες

Ο εξεταζόμενος πρέπει να συντάξει ένα κείμενο σε φιλικό ύφος, να κάνει μία περιγραφή, να
εκφράσει  προσωπικές  απόψεις  και  εντυπώσεις,  συστάσεις  κτλ.  (περίπου  90-120  λέξεις,
προτεινόμενος χρόνος 20 λεπτά).

Γ’ μέρος: 10 μονάδες 

Έκθεση που αφορά κάποιο κοινωνικό-οικονομικό θέμα. Περίληψη από κείμενο το οποίο έχετε
διαβάσει. Δίνονται οι οδηγίες (περίπου 100-150 λέξεις 30 λεπτά)

Γενικές απαιτήσεις: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να αποδώσει μέσω περίληψης ένα κείμενο σε
φιλικό ή τυπικό ύφος (έκταση αρχικού κειμένου 300-400 λέξεις).  Το περιεχόμενο αφορά σε
κάποιο  κοινωνικό  πρόβλημα.  Ο  εξεταζόμενος  θα  πρέπει  να  εντοπίσει  το  πρόβλημα  και  να
αποτυπώσει τις πιο σημαντικές πληροφορίες (100-120 λέξεις, προτεινόμενος χρόνος 30 λεπτά).

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

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

Σημείωση: Τα κείμενα αφορούν σε ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες, ανακοινώσεις, δρομολόγια,
σημειώματα,  απλά  άρθρα  και  αγγελίες  σε  εφημερίδα  κτλ.  αποσπάσματα  από  αφηγήσεις,
λογοτεχνικά έργα, ιστορικά αποσπάσματα  κτλ.

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

Α’ μέρος: 9 μονάδες
Σημειώσεις:  Απαιτείται συμπλήρωση των κενών στο απαντητικό φύλλο. O εξεταζόμενος ακούει
και συμπληρώνει στο απαντητικό φύλλο τις σωστές απαντήσεις (10 σημειώσεις).

Β’ μέρος: 8 μονάδες

Πολλαπλή  επιλογή.  Αυτόνομα,  ξεχωριστά  ηχητικά  μηνύματα.  Κατανόηση  και  επιλογή  της
σωστής απάντησης από 4 επιλογές (10 ερωτήσεις).

Γ’ μέρος: 8 μονάδες

Σωστό-Λάθος: Ο εξεταζόμενος επιλέγει την απάντηση σωστού ή λάθους στις πληροφορίες που
ηχούν (10 ερωτήσεις).

 Η εξέταση διεξάγεται μέσω της αναπαραγωγής ηχητικών μηνυμάτων. 

Τα κείμενα μπορεί να  είναι πληροφοριακά (μονόλογοι), εξιστόρηση γεγονότων, αποσπάσματα
από συνεντεύξεις, αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα, διάλογοι, συζήτηση ανάμεσα σε 2-3
άτομα κτλ. 

Τα μηνύματα αναπαράγονται 2 φορές.

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

Α’ μέρος: 5 μονάδες

Γνωριμία, απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, σχολείο, οικογένεια κτλ.)

Β’ μέρος: 10 μονάδες

Με βάση κάποιο κείμενο (περίπου 400-500 λέξεις). Απαιτείται από τον εξεταζόμενο, σύντομος
μονόλογος με συνεχή λόγο κατά την περιγραφή των πιο σημαντικών πληροφοριών.

Γ’ μέρος: 10 μονάδες

Παιχνίδι  ρόλων  ανάμεσα σε  δύο εξεταζόμενους.  Δίνεται  κάποιο θέμα πάνω στο οποίο δύο
εξεταζόμενοι θα πρέπει να συζητήσουν.

Σημείωση: Για το β’ και γ’ μέρος στους υποψήφιους  δίνεται χρόνος προετοιμασίας. 

      Επιτρέπεται η χρήση δίγλωσσου λεξικού.

Συνολικός χρόνος εξέτασης για το κάθε ζευγάρι: 10-20 λεπτά
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4.Κατανόηση γραπτού λόγου (ЧТЕНИЕ)

Α’ μέρος: 8 μονάδες

Επιλογή Σωστό-Λάθος. Δίνεται κείμενο περίπου 300-400 λέξεων και απαιτείται επαλήθευση ή
απόρριψη βάσει των ερωτήσεων που δίνονται  (10 ερωτήσεις).

Β’ μέρος: 8 μονάδες 

Σύνδεση/Αντιστοίχιση προτάσεων ή ενοτήτων. Υπάρχουν 10 προτάσεις ή ερωτήσεις τις οποίες
θα  πρέπει  ο  εξεταζόμενος  να  τις  αντιστοιχίσει  στις  παραγράφους,  ώστε  το  κείμενο  να
αποκατασταθεί χωρίς να χαθεί η σειρά και το νόημα (5 ερωτήσεις).

Γ’ μέρος: 9 μονάδες

Πολλαπλή  επιλογή.  Κατανόηση  και  επιλογή  της  σωστής  απάντησης  από  4  επιλογές  (15
ερωτήσεις).

Σημείωση: Τα θέματα που αναπτύσσονται, αφορούν σε συνεντεύξεις, ενημερωτικά φυλλάδια,
οδηγίες, ανακοινώσεις, δρομολόγια, σημειώματα, απλά άρθρα και αγγελίες σε εφημερίδα κτλ.
Επίσης, σε αποσπάσματα από αφήγηση, λογοτεχνικό έργο, ιστορικό απόσπασμα κτλ.

 

Επιτρέπεται η χρήση δίγλωσσου λεξικού

Συνολικός χρόνος εξέτασης 70 λεπτά

4


