
 

 
 
 

LIVELLI B1 & B2 (secondo il Consiglio d’Europa) SESSIONE  

FASE 2  (produzione scritta e mediazione scritta) Maggio 2015 

 

 

 

 

Υπουργείο  Πολιτισμού, 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 Β1.1 

Hai saputo che Ligabue darà un suo concerto a Napoli. Decidi dunque di inviare un’email 

(circa 80 parole, firmata Panaiotis/Panaiota) ad una amica/un amico che vive in quella città e 

che condivide la tua passione per questo cantautore per chiedere: 

 informazioni sulla data esatta del concerto; 
 di comprarti 2 biglietti (uno dei quali sarà per lei/lui); 
 se è disposta/disposto ad ospitarti per un paio di giorni a casa sua. 
 
 

PROVA Β2.1 

 

 
 
Scrivi alla Segreteria 

della Scuola di italiano 

presso la quale hai 

frequentato un corso di 

lingua per chiedere:  

-quando ti spediranno il 

diploma che hai conseguito durante l’estate (specificando dati personali, la data e la durata 

del corso); 

-se hai ottenuto la borsa di studio per la quale avevi fatto domanda (specificando il corso e 

la data della consegna della domanda).   

La lettera deve essere di circa 100 parole e firmata col nome Ioannis/Ioanna Filippu. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

PROVA Β1.2 

Basandoti sul testo che segue, scrivi una e-mail (80 parole) al tuo amico Tommaso che 

abita in Grecia, per informalo sulle caratteristiche del “Parco Culturale” e per spiegargli le 

attività che vi potrà svolgere, se decide di visitarlo.  

 

 

 

 

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ βρίσκεται στα Μεσόγεια και είναι ένας καταπράσινος χώρος 25.000 τμ όπου 

ακμάζουν οι τέχνες, τα γράμματα και ο πολιτισμός. Δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 150.000 επισκέπτες 

από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο! 

Ο επισκέπτης, κάνοντας τον περίπατό του στο Πάρκο θα συναντήσει 

το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας με μοναδικά εκθέματα και 

αναγνωρισμένο έργο. Αξίζει να σημειωθεί πως Πανεπιστήμια από την 

Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική των οποίων οι φοιτητές μελετούν 

την Ελληνική ιστορία και λαογραφία, φροντίζουν να ταξιδέψουν στην 

Ελλάδα και να επισκεφτούν το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας, 

προκειμένου να μορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τον Ελληνικό 

πολιτισμό. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το Μουσείο 

Ελληνικής Λαογραφίας τιμά και εορτάζει την ημέρα αυτή με μια σειρά από δραστηριότητες περιβαλλοντικής 

και οικολογικής ευαισθητοποίησης. 

Καλούν μικρούς και μεγάλους την Κυριακή 5 Ιουνίου από τις 10.00 μέχρι τη δύση του ηλίου στον 

καταλληλότερο χώρο για τον εορτασμό του περιβάλλοντος, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ! 

Στόχοι  

Ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων ως προς τη 

φιλική, διαρκή και υγιή εκμετάλλευση των στοιχείων 

της φύσης, όπως του αέρα και του νερού. 

Περιήγηση στα στενά δρομάκια του Μουσείου, που 

είναι διαμορφωμένο σαν ένα μικρό χωριουδάκι.  

Απόλαυση ενός διαφορετικού περίπατου σε ένα 

υπέροχο φυσικό περιβάλλον, που θα σας επιτρέψει 

να έρθετε σε επαφή με τους μοναδικούς τρόπους 

που ο άνθρωπος μπορεί να φροντίσει το περιβάλλον 

αλλά και να ωφελήσει τον εαυτό του. 
 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

καθημερινά και Σαββατοκύριακα χωρίς ανάγκη προγραμματισμού, όλοι εσείς που θέλετε να κάνετε μόνοι 

ή με τα παιδιά σας ένα ταξίδι στη λαογραφία και τον πολιτισμό της Ελλάδας ή απλά να χαρείτε το πικνίκ 

σε έναν πανέμορφο χώρο μέσα στη φύση. 

 

PROVA Β2.2 
 

Traendo informazioni dal testo precedente in greco, scrivi un volantino (100 parole) allo scopo 

di promuovere il “Parco Culturale” fra i turisti italofoni di Atene.  

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

2015 


