
 

 
 
 

LIVELLI C1 & C2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 
FASE 2  (produzione scritta e mediazione scritta) Novembre 2015 

 
 

 
 

 ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 2 prove dare una risposta sul quaderno. 
• Tempo a disposizione: 120 minuti. 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 
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PROVA 1 

 
 
In un forum è in corso la seguente discussione. Leggete l’argomento della discussione e 
l’intervento di due lettori: 

Educazione dei figli: schiaffi o parole? 

 

 

 

Un consigliere comunale pugliese schiaffeggia il figlio dodicenne per le strade 
di Stoccolma e finisce ai domiciliari; la legge svedese infatti è molto severa nei 
confronti della violenza anche lieve sui figli, vista come un maltrattamento. Si tratta di 
un’esagerazione da educazione scandinava oppure le punizioni corporali hanno fatto 
il loro tempo? Che ne pensate? 

 

 

Una sculacciata ogni tanto non uccide … quando le parole sono finite, non 

ascoltate, è l'unica via; l'alternativa è arrendersi e lasciargli fare quello che 

vogliono ben poco educativo e pericoloso … mio figlio si arrampica sulla libreria e 

si tuffa;  finite le parole l'unica cosa è stata la sculacciata ma gli ho salvato la pelle, 

un volo cosi può essere letale... 

 

La violenza è una ferita difficile da cancellare quindi, caspita, usiamo 
cortesia, gentilezza, un minimo di civiltà nei confronti dell'umanità! 
Inoltre non si paga nulla, è gratis!!! 

 

 

Ora dovete intervenire anche voi con un messaggio (circa 300 parole, firmato Carlo/Carla) in 
cui: 
 esprimete il vostro accordo/disaccordo nei confronti di una delle due opinioni; 
 giustificate la vostra risposta in base anche alle vostre esperienze personali; 
 esprimete il vostro parere sull’argomento, estendendo il discorso alla questione più 

generale del rapporto genitori-figli nella società di oggi. 
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PROVA 2 

 
 
Dopo aver letto il seguente articolo in lingua greca, preparate un testo di circa 300 parole, 
che sarà disponibile in un sito italiano, per informare chiunque fosse interessato al suo 
contenuto.  
 
 

Ανακαλύφθηκαν δύο ακόμα πλανήτες που μοιάζουν στη γη εκτός 
ηλιακού συστήματος! 

 
Ορόσημο στην έρευνα του διαστήματος χαρακτήρισαν Αμερικανοί 
αστρονόμοι την ανακάλυψη δύο εξωπλανητών, που έχουν μέγεθος 
αντίστοιχο με της Γης. Οι δύο πλανήτες εντοπίστηκαν από το 
διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA σε απόσταση 946 έτη φωτός 
μακριά από τη Γη και σύμφωνα με τους επιστήμονες που τους 
ανακάλυψαν, οι πλανήτες αυτοί ίσως να είχαν στο παρελθόν τις 
απαιτούμενες συνθήκες για να φιλοξενήσουν ζωή. Είναι η πρώτη 
φορά που οι επιστήμονες εντοπίζουν εξωπλανήτες με μάζα σχεδόν 
παρόμοια με της Γης. 

 «Είναι οι πιο σημαντικοί πλανήτες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα», ανέφερε ο επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας που έκανε την ανακάλυψη, δρ. Φρανσουά Φρεσίν, από το Κέντρο Αστροφυσικής 
Σμιθσόνιαν, στο Κέμπριτζ των ΗΠΑ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως και οι δύο πλανήτες τώρα, έχουν πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες και θεωρητικά είναι αδύνατο να φιλοξενούν ζωή. Όμως στο παρελθόν, καθώς 
περιφέρονταν σε μεγαλύτερη απόσταση από το μητρικό τους άστρο, είναι πολύ πιθανό να διέθεταν ακόμη 
και νερό στην επιφάνειά τους, σε υγρή μορφή, παρέχοντας έτσι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
μορφών ζωής. 
Οι δύο πλανήτες ονομάστηκαν Kepler 20f και Kepler 20e. Ο πρώτος εξ αυτών είναι σχεδόν ίδιος σε μάζα 
με τη Γη και οι επιστήμονες επισήμαναν ότι στο παρελθόν μπορεί να ήταν ο δίδυμος αδερφός της και να 
διέθετε την ίδια μέση θερμοκρασία.  
Ο δεύτερος εξωπλανήτης, ο Kepler 20e, είναι λίγο μικρότερος από τη Γη - η διάμετρός του υπολογίστηκε 
πως είναι 0,87 φορές μικρότερη - και περιφέρεται σε κοντινότερη απόσταση ως προς το μητρικό του 
άστρο. Το γεγονός αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα θερμό καθώς η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται στους 767 
βαθμούς Κελσίου. 
Όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες, οι δύο εξωπλανήτες χρειάζονται για να κάνουν μία πλήρη περιφορά 
γύρω από το άστρο τους, 20 μέρες και έξι μέρες αντίστοιχα ενώ η Γη εκτελεί την ίδια περιφορά σε ένα 
χρόνο. Από τα δεδομένα που συνέλεξαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο Κepler, προκύπτει ότι οι δύο 
εξωπλανήτες είναι πετρώδεις και ενδεχομένως διαθέτουν πυρήνα από σίδηρο.  
Ο Κepler 20f που έχει σχεδόν ίδια μάζα με τη Γη, (η διάμετρός του είναι 1.03 φορές μεγαλύτερη από του 
δικού μας πλανήτη) μπορεί να έχει αναπτύξει ενδεχομένως ένα λεπτό στρώμα από υδάτινους υδρατμούς 
στην ατμόσφαιρά του. Ο πλανήτης αυτός έχει μέση θερμοκρασία 432 βαθμούς Κελσίου και για το λόγο 
αυτό είναι αδύνατο να υπάρχει στην ατμόσφαιρά του υδρογόνο ή ήλιο. Μέχρι σήμερα το διαστημικό 
τηλεσκόπιο Kepler έχει εντοπίσει 35 εξωπλανήτες, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει να 
ανακαλύψει πλανήτες αντίστοιχους σε μέγεθος με τη Γη. 

huffingtonpost.com 
my-greek.blogspot.com 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://tsekouratoi.blogspot.com/2011/12/blog-post_1788.html
http://tsekouratoi.blogspot.com/2011/12/blog-post_1788.html
http://1.bp.blogspot.com/-aW5cFQDaBTw/TvFzZ8Ba_mI/AAAAAAAAmCI/iIRA1SJaH-A/s1600/KEPLER20E.jp

	Ανακαλύφθηκαν δύο ακόμα πλανήτες που μοιάζουν στη γη εκτός ηλιακού συστήματος!

