
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (6) 
Επίπεδο (CEFR B2) 

 
 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες και 15 λεπτά 
Μέρος Ι: Τριάντα (30) λεπτά 
Μέρος ΙΙ: Δύο (2) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά 

 
 

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 

 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (Μονάδες 30) 

Δίνονται στους υποψηφίους 4 ακουστικά κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, 

συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους 

νοήματα των κειμένων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών 

δραστηριοτήτων αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου. 

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλών επιλογών, 

αντιστοίχισης και συμπλήρωσης λέξεων.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

(Μονάδες 70) 

Α. Δίνεται στους υποψηφίους αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση 

από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων. 

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, σύντομης 

απάντησης, πολλαπλών επιλογών και αντιστοίχισης.   

Η θεματολογία των κειμένων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους 

που διδάσκονται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ). 

 

Β. Δίνεται άγνωστο κείμενο που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή 

άλλα θέματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν περίληψη με εστίαση σε 

συγκεκριμένο ζήτημα (guided summary writing) χρησιμοποιώντας γύρω στις 100 λέξεις. 

Το κείμενο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους που διδάσκονται 

σύμφωνα με το ΑΠ. 

 

Γ. Δίνονται στους υποψηφίους 2 θέματα. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να συντάξουν: 

 ένα κείμενο έκτασης 150-200 λέξεων (ανεπίσημο ηλεκτρονικό μήνυμα/ επιστολή, 

κ.ά.) 

 ένα κείμενο έκτασης 150-200 λέξεων, (έκφραση άποψης, διατύπωση 

επιχειρηματολογίας ή/και εισήγηση λύσεων σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, σε μορφή 

άρθρου ή δοκιμίου). 

 

 



 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (6) 

                                      ΤΑΞΗ Γ ΄ ΛΥΚΕΙOY – ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

THEMATIC UNITS 

1. RELATIONSHIPS  

2. SCIENCE AND TECHNOLOGY  

3. ART AND CREATIVITY 

4. TRAVEL  

5. NATURAL RESOURCES  

6. THE NEWS  

7. CUSTOMS AND BEHAVIOUR 
 

TYPES OF WRITING 

 Informal email 

 Guided summary 

 Discursive (Argumentative, Opinion, Problem solving) 

 Article (Argumentative, Opinion, Problem solving) 
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