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ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ*
Γραπτή Εξέταση
Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά
Δομή γραπτού
Αποτελείται από τρία μέρη: παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και
γλωσσικές ασκήσεις.
Μέρος Α΄: Έκθεση έκτασης 500 περίπου λέξεων.
Δίνονται δύο (2) θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν και να
αναπτύξουν το ένα (1).
Μέρος Β΄: Πεζό/ά κείμενο/α τύπου δοκιμίου, άρθρου, επιφυλλίδας κ.ά με ερωτήσεις.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν περίληψη, της οποίας η έκταση θα κυμαίνεται
μεταξύ 100-150 λέξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις που
αφορούν επιχειρήματα, προβληματισμούς και ιδέες που εντοπίζονται στο κείμενο. Θα
ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, ανάπτυξης και
επαναδιατύπωσης ιδεών.
Μέρος Γ΄: Γλώσσα.
Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γλωσσικές ασκήσεις του τύπου: συνώνυμα, αντίθετα,
ετυμολογία-χωρισμός σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους μέρη, παραγωγή λέξεωνομόρριζα (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα), κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, αντωνυμιών,
μετοχών, κλίση ρημάτων (χρόνοι, εγκλίσεις, φωνές), ενεργητική – παθητική σύνταξη,
παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, ορθογραφία λέξεων, λόγιες φράσεις που
χρησιμοποιούνται ευρέως στα Νέα Ελληνικά, σχηματισμός προτάσεων με συγκεκριμένες
λέξεις του κειμένου, διόρθωση προτάσεων/κειμένου, συμπλήρωση κειμένου κ.ά.
Προφορική Εξέταση
Για την προφορική εξέταση οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς το βαθμό ανταπόκρισής
τους στα πιο κάτω:
•
•
•

Αυτοπαρουσίαση (σπουδές, ενδιαφέροντα).
Ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα τους να εκφράζονται με άνεση και να
χειρίζονται ορθά την νεοελληνική γλώσσα (θέματα επικαιρότητας, κ.ά.)
Ερωτήσεις σχετικές με την εξεταστέα ύλη του Γ΄ Μέρους της Γραπτής Εξέτασης.
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Η Πιστοποίηση της Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας αντιστοιχεί στο Γ1
Επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων
www.moec.gov.cy/ypexams
Εξεταστικά δοκίμια παλαιότερων ετών υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://exetastika-dokimia.schools.ac.cy/tableview/index.aspx

*Ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2017
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