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ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Προδιαγραφές για την απόκτηση πιστοποιητικού της σερβικής γλώσσας για 

το επίπεδο Α1 

 

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη: 

Παραγωγή γραπτού λόγου  

Παραγωγή προφορικού λόγου 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

Κατανόηση γραπτού λόγου   

 

1. Παραγωγή γραπτού λόγου (Писмено изражавање) 

 

Α’ μέρος : 10 μονάδες 

Συμπλήρωση κενών σε κείμενο ή σε 10 ξεχωριστές προτάσεις (70% γραμματική και 
30% λεξιλόγιο). Ο εξεταζόμενος πρέπει να βρει ποία λέξη ταιριάζει στα κενά εντός 
κειμένου, έτσι ώστε το κείμενο να αποτελεί μια ολοκληρωμένη και σωστή, λεκτικά και 
γραμματικά, γραπτή ενότητα. Προβλέπονται βοηθητικές λέξεις στο Α’ μέρος του 
ελέγχου ποιότητας και επιπέδου γνώσεων στη σωστή παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

Β’ μέρος: 5 μονάδες 

Σύνταξη επιστολής- φιλικού γράμματος βάσει των οδηγιών που δίνονται στην 
εκφώνηση (70-100 λέξεις).  (Οι προσωπικές πληροφορίες να μην είναι πραγματικές). 

 

Γ’ μέρος: 5 μονάδες 

Υπαγόρευση- Απλό κείμενο γύρω στις 60 λέξεις.  

 

Δ’ μέρος: 5 μονάδες 

Αντιγραφή κειμένου από την  μια  γραφή σε άλλη.  

 

Γενικές απαιτήσεις: 

1. Σωστή ορθογραφία. Ο εξεταζόμενος πρέπει να γνωρίζει τους βασικούς 
κανόνες της ορθογραφίας. 
 

2. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει τα είδη των λέξεων και 
τους βασικούς τύπους κλίσεων τους. 
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 Ουσιαστικά: γένος, αριθμός και πτώσεις, τα είδη των ονομάτων 
(κύρια και κινά) 

 Αντωνυμίες: γένος, αριθμός και πτώσεις, τα είδη των αντωνυμιών. 

 Επίθετα: γένος, αριθμός, πτώση, τα είδη των επιθέτων, αντίθετα. 

 Αριθμητικά: γένος, απόλυτα, τακτικά. 

 Ρήματα: βασικές ρηματικές μορφές και χρόνοι των πιο συχνών 
ρημάτων, απαρέμφατο σε –ти  ή –ћи  

 Προθέσεις: πιο συχνές -τοπικές, χρονικές, αιτιολογικές… 

 Επιρρήματα: τα πιο συχνά -τοπικά, χρονικά, τροπικά, αιτιολογικά 

 Σύνδεσμοι: βασικοί 
 

3. Υπαγόρευση: Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να γράψει το κείμενο, 
το οποίο του υπαγορεύεται καθαρά και αργά, και αποτελείται από απλές 
προτάσεις. Πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει την διάρθρωση των φθόγγων και 
να τους γράψει σωστά, με τους σωστούς γραφικούς χαρακτήρες. 

4. Ο εξεταζόμενος πρέπει να ξέρει να μεταχειρίζεται τις αμφότερες γραφές 
(λατινική και κυριλλική). 
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2. Κατανόηση προφορικού λόγου (Разумевање усменог говора) 

 

 Α’ μέρος : 10 μονάδες 

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού. Πολλαπλή επιλογή. Φιλικός διάλογος 
ανάμεσα σε 2 πρόσωπα. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει 
το διάλογο και να κυκλώσει μια από τρεις απαντήσεις- επιλογές(10 ερωτήσεις).  

 

Β’ μέρος: 5 μονάδες 

 Επιλογή Σωστό-Λάθος. Ο εξεταζόμενος ακούει έναν μονόλογο και σημειώνει αν 
είναι σωστή ή λάθος η πληροφορία την οποία βλέπει στο απαντητικό φύλλο (5 
ερωτήσεις). 

 

 Γ’ μέρος: 10 μονάδες 

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού: Ο εξεταζόμενος παρακολουθεί την προβολή του 
οπτικοακουστικού υλικού (μονόλογος ή 10 ξεχωριστές προτάσεις) και συμπληρώνει 
τα στοιχεία που λείπουν στο απαντητικό φύλλο (10 σημειώσεις). 

 

Γενικές απαιτήσεις:  

1.Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να κατανοεί  
οπτικοακουστικό υλικό . Το οπτικοακουστικό υλικό αναπαράγεται δυο φορές. 
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3. Κατανόηση γραπτού λόγου ( Разумевање писане речи) 

 

Α’ μέρος: 10 μονάδες 

Ο εξεταζόμενος πρέπει να κάνει σωστή ανάγνωση ενός κειμένου, και στη συνέχεια 
να επαληθεύσει ή να απορρίψει, με την επιλογή Σωστό-Λάθος, τους ισχυρισμούς 
που προσφέρονται, βάση των ερωτήσεων που δίνονται. ( 10 ερωτήσεις) 

 

Β’ μέρος: 10 μονάδες  

Σύνδεση/Αντιστοίχιση προτάσεων ή ενοτήτων. Παρουσιάζεται ένα κείμενο που 

αποτελείται από 10 προτάσεις, τις οποίες ο εξεταζόμενος  πρέπει να αντιστοιχίσει 
σωστά (10 ερωτήσεις). 

 

Γ’ μέρος: 5 μονάδες  

Πολλαπλή επιλογή: Κατανόηση ενός κειμένου και επιλογή της σωστής απάντησης (3 
επιλογές). 

 

Γενικές απαιτήσεις 

1.Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί ένα  άρθρο/ κείμενο γραμμένο 
σε τυπικό ύφος χωρίς ιδιαίτερη ορολογία.  
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4. Παραγωγή προφορικού λόγου (Усмено изражавање) 

 

Α’ μέρος: 10 μονάδες 

Στον εξεταζόμενο δίνονται πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα της 
καθημερινότητας, και πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις.  

 

Β’ μέρος: 10 μονάδες 

Μονόλογος που βασίζεται  στην περιγραφή μιας εικόνας. 

 

Γ’ μέρος: 5 μονάδες 

Συζήτηση με διάρκεια ανάμεσα στον εξεταζόμενο και τον εξεταστή ή παιχνίδι ρόλων 
ανάμεσα σε δυο εξεταζόμενους. Ο εξεταζόμενος έχει στη διάθεση του 2 
συγκεκριμένα θέματα. 

 

Γενικές απαιτήσεις: 

1. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση  να συμμετέχει στην απλή συζήτηση, 
δηλαδή να καταλαβαίνει τις ερωτήσεις, να δώσει τις απαντήσεις και να κάνει 
ερωτήσεις, πάνω σε ένα θέμα (προσωπικά στοιχεία, τόπος διαμονής, φοίτηση, 
αγορά, αθλητισμός, ελεύθερη ώρα κ.τ.λ.). 

Η προφορικές εξετάσεις διαρκούν 15 λεπτά. 

 

 


