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ATTENZIONE 
 

 Scrivere sull’apposito quaderno. 
 Utilizzare una pagina diversa per ogni prova. 
 Eseguire tutte le prove proposte. 
 Servirsi di una penna blu o nera. 
 Tempo a disposizione: 90 minuti. 
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PROVA 1 
 

 
Navigando su internet ti imbatti in questo forum: 
 

Il tema di questo forum  

Milioni di animali sono sottoposti ogni anno a test per la scienza medica, ma anche per verificare 

che una nuova crema per il viso non sia tossica. Topi, cani, gatti e scimmie aiutano gli scienziati a 

trovare cure per le malattie e provare tecniche chirurgiche all’avanguardia: per molti però si tratta 

solo di una pratica barbara che non serve al progresso. 

Tu cosa ne pensi? Consideri la sperimentazione sugli animali il male minore di fronte alle 

tante sofferenze umane, oppure la vita dell’animale ha lo stesso valore della tua? Mettiamoci a 

confronto … 

 
Interessato/-a all’argomento, leggi alcuni contributi: 
 
A. 

Parlo da profana, ma qualche articolo l'ho letto. In realtà la sperimentazione 

animale non risolve tutti i problemi, perchè comunque sussistono differenze tra 

il metabolismo animale e quello umano. 

Trovo poi barbaro provare i cosmetici sugli animali ... da tanti anni esiste una 

famosa catena di negozi che vende prodotti per la cura della persona che fa 

prodotti fantastici, non sperimentati su animali. 

 
B. 

Spesso la sperimentazione sugli animali è stata di aiuto per debellare malattie 

anche gravi, ma oggi esiste la possibilità di abbandonare questa pratica che non 

sempre dà esiti positivi. Esistono casi in cui farmaci sperimentati su animali con 

esiti positivi e quindi immessi sul mercato sono stati in seguito ritirati perchè 

dannosi per l'uomo. 

 
C. 

Sono a favore degli esperimenti sugli animali, se questo porta dei benefici alla 

razza umana. 

 
Decidi, dunque, di scrivere un tuo contributo esprimendo il tuo accordo o disaccordo con le 
opinioni sopra riportate di 3 forumisti. 
Invia il tuo intervento (di circa 180 parole, firmato Mario/Maria). 
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PROVA 2 
 
Un tuo amico italiano desidera fare un regalo speciale a due amici che si sposano e ti scrive 
una lettera, chiedendoti anche dei consigli. Gli rispondi avvalendoti, in forma riassuntiva, 
delle informazioni trascritte nel testo seguente.  
Il tuo testo deve essere di circa 180 parole.  
 

Η εταιρία μας: 
Υφές από γυαλί, μέταλλο, στάχυα, πολύτιμα πετράδια, φύλλα δέντρων, χαρτί. 
Όλα όσα προσεκτικά μαζέψαμε και τα εμπιστευτήκαμε στα χέρια ταλαντούχων 
καλλιτεχνών, έμπειρων τεχνιτών, για να φτιάξουν αντικείμενα, κοσμήματα, έργα 
τέχνης, που με την ιδιαιτερότητά τους και την λάμψη τους έρχονται να φωτίσουν 
την γκρίζα καθημερινότητα. 
Θα μας βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.YFES.com, καθώς και στο εκθετήριό μας 
κατόπιν ραντεβού. 
 

Παραγγελίες - τακτική του καταστήματος: 
Το κατάστημά μας δραστηριοποιείται ως επί το πλείστον στην πώληση καλλιτεχνικών 
δημιουργιών, και χειροποίητων κατασκευών. Κάθε μία απ' αυτές τις κατηγορίες έχει τις 
ιδιαιτερότητές της, γι’ αυτό ο χρόνος παράδοσης και οι όροι της συναλλαγής ισχύουν για κάθε 
μία απ' αυτές ξεχωριστά. 
Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις, καμία χρέωση δεν γίνεται μέχρι την στιγμή που το αντικείμενο 
αποστέλλεται στον παραλήπτη και εκείνος έχει αποδεχτεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. 
Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής αντικειμένων εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή τους, εάν ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος από την αγορά τους. 
 

Κοσμήματα: Οι σειρές κοσμημάτων που παρουσιάζονται στο e-shop YFES ξεχωρίζουν για την 
πρωτοτυπία τους αλλά και την κομψότητά τους. Πάντα προσπαθούμε να δίνουμε στην πελατεία 
μας επιλογές με ιδιαιτερότητα αλλά και υψηλή ποιότητα. 
Συνήθως τα κοσμήματα παραδίνονται σε μία έως δύο εργάσιμες ημέρες. 
 

Πίνακες ζωγραφικής: Οι πίνακες ζωγραφικής παραδίδονται σε 2 έως 10 εργάσιμες ημέρες από 
την ημέρα της παραγγελίας τους. Παραδίδονται πάντα με κορνίζα για την προστασία του 
θέματος από φθορές. Η επιλογή των ξύλων είναι υψηλής ποιότητας και αισθητικής και 
κατασκευάζονται από έμπειρους τεχνίτες. 
 

Διακοσμητικά - Είδη δώρων: Τα περισσότερα διακοσμητικά αντικείμενα και είδη δώρων του 
e-shop YFES είναι χειροποίητα. Παρόλο που υπάρχει πάντα κάποιο διαθέσιμο στοκ, ο χρόνος 
παράδοσης υπολογίζεται από 2 έως 7 εργάσιμες μέρες. 
 

Φωτιστικά - Πανό: Τα φωτιστικά και τα πανό του e-shop YFES είναι εξ ολοκλήρου 
χειροποίητα. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας σε συγκεκριμένες διαστάσεις και χρωματισμούς 
και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται γύρω στις 15-20 εργάσιμες ημέρες. 
 

Ασφάλεια στις συναλλαγές: 
Το θέμα της ασφαλούς συναλλαγής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του πελάτη 
είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Το σύστημα που χρησιμοποιούμε για τις συναλλαγές μας είναι 
από τα πιο ασφαλή που υπάρχουν στο διαδίκτυο και ανάλογο σε επίπεδο ασφαλείας αυτών των 
τραπεζικών συστημάτων, με απόκρυψη προσωπικών δεδομένων σε τιμές άνω των 128 bit. 
Σε κάθε συναλλαγή το κατάστημά μας κρατά μόνο τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη (όνομα, 
διεύθυνση, τηλέφωνο) μέχρι την ολοκλήρωση αυτής. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του 
πελάτη δεν φτάνουν ποτέ στο κατάστημα αλλά φτάνουν κωδικοποιημένα απευθείας στην 
Τράπεζα μέσω της οποίας διεκπεραιώνεται η συναλλαγή. 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


