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Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 
Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 4 prove dare una risposta sul quaderno. 
• Tempo a disposizione: 85 minuti. 

 

PROVA 1 

Su un quotidiano italiano leggi quest’annuncio e tu, che ami gli animali, rispondi con un’e-
mail (di circa 80 parole) dove spieghi di avere tutti i requisiti richiesti e il perché vuoi 
adottare i gattini. Firma l’e-mail con il nome Vaios/Vaia.   

GEMELLINI  DELIZIOSI 
Ciao a tutti, siamo due gattini “gemelli” maschi di ormai due mesi e 
cerchiamo casa. Le uniche nostre richieste sono: casa con giardino, 
famiglia con bambini e amore per gli animali. Sapremo ricambiare con 
tanto affetto. Se volete adottare i gemellini scrivete a: andrea@yahoo.it.  
 
 

 

PROVA 2 
 

 

L’anno scorso hai seguito un corso estivo in Italia e ti 
ha ospitato la nonna di una tua amica. La prossima 
settimana la signora festeggerà il suo compleanno. Le 
scrivi per: 
 

• farle i tuoi auguri; 
• ringraziarla per la sua gentilezza; 
• invitarla a venire a trovarti in Grecia. 

 
La lettera deve essere di circa 100 parole e firmata col 
nome Giorgio/Giorgia Manou. 
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PROVA 3 
 

Un/Un’ amico/amica ti chiede informazioni sul metodo di ginnastica “Pilates”. Tu gli/le scrivi 
un’e-mail (di circa 80 parole) dandogli/le delle informazioni che hai trovato nel seguente 
articolo di giornale su: 
- le credenze vere e false che ci sono intorno a questo metodo;  
- la tua esperienza (dove vai, quante volte);   
Chiudi la tua e-mail, invitandolo/la a provare a farlo e firma l’e-mail con il nome 
Stefano/Stefania. 
 
Τι είναι η μέθοδος Pilates 
Tο Pilates αποτελεί μία από τις πιο διάσημες μεθόδους γυμναστικής στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Ξεκίνησε 
από την Aμερική, απέκτησε φανατικούς οπαδούς και τα τελευταία χρόνια άρχισε να διαδίδεται και στην 
Eλλάδα. 
Ιδρυτής του Pilates υπήρξε ο Joseph Hubertus Pilates (1880-1967), Γερμανός ελληνικής καταγωγής, ο 
οποίος ασχολήθηκε συστηματικά με ανατολικές φιλοσοφίες, όπως γιόγκα, ζεν, τάι τσι και πολεμικές τέχνες. 
Το Pilates είναι μια αποτελεσματική εμπειρία ασκήσεων, αρκετά εύκολη να τη μάθετε, που θα σας κάνει να 
αγαπήσετε τη γυμναστική.  Αυτό το μοναδικό σύστημα που συνδυάζει ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης, 
βελτιώνει τη στάση του σώματος και δημιουργεί ένα γέρο, μακρύ, λεπτό και ισχυρό σώμα. Το Pilates είναι 
μια υγιής και ασφαλής μέθοδος εξάσκησης που συνδυάζει σώμα και νου. Η γνωριμία σας με το Pilates 
εγγυάται θετικά αποτελέσματα και ως κληρονομιά ενέργεια και θέληση. 
 
Αλήθειες και ψέματα για το Pilates 
• Tο Pilates είναι μόνο για γυναίκες 
 ΨΕΜΑ! Tο Pilates είναι και για άνδρες και για γυναίκες. 
• Mπορώ να δω τα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα 

ΑΛΗΘΕΙΑ και ΨΕΜΑ! Όπως είπε και ο εμπνευστής της μεθόδου, «Σε 10 
μαθήματα νιώθεις τη διαφορά, σε 20 τη βλέπουν οι άλλοι και στα 30 έχεις 
καινούργιο σώμα». 

• Eίναι καλύτερα να είμαι μόνος μου 
ΑΛΗΘΕΙΑ! Tο Pilates είναι εξατομικευμένη μέθοδος. Ο εκπαιδευτής 
παρακολουθεί από κοντά τον ασκούμενο και διορθώνει κάθε λεπτομέρεια. 

• Eίναι πιο ακριβό 
ΑΛΗΘΕΙΑ! Σίγουρα οι συνεδρίες Pilates κοστίζουν περισσότερο από μια συνδρομή σε άλλες σχολές. Tο 
κόστος μιας συνεδρίας ανεβαίνει, επειδή το μάθημα γίνεται σε ολιγομελή τμήματα, ατομικά ή ντουέτα. 

• Tο Pilates είναι και για παιδιά 
ΨΕΜΑ! Tο Pilates απευθύνεται στις ηλικίες μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. 

http://www.oodegr.com/oode/anatolikes/pilates1.htm 
http://www.pilates121.gr/ 
http://www.vita.gr/html/ent/103/ent.2103.asp 
 

 

PROVA 4 
 

 
Prepara un articolo di circa 100 parole in cui presenti agli amici italiani che seguono il tuo 
blog: il metodo Pilates, la storia, a chi è rivolto, i suoi benefici. 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://www.oodegr.com/oode/anatolikes/pilates1.htm
http://www.pilates121.gr/
http://www.vita.gr/html/ent/103/ent.2103.asp
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