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Κατατακτήριο test Γαλλικών-Αγγλικών 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Στην α’ Γυμνασίου λειτουργούν τα εξής τμήματα στα Γαλλικά: Αρχάριοι – Delf A1 – Delf A2 –Sorbonne 

B1. Το τεστ κατάταξης είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Σχολείο μας, 

εκτός αν ενταχθούν σε τμήμα αρχαρίων. Το τεστ είναι κοινό για όλους τους μαθητές και περιλαμβάνει 

ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι μαθητές θα απαντήσουν σε όσα ερωτήματα μπορούν, 

έχοντας υπόψη ότι το τεστ που τους προτείνεται αφορά στα επίπεδα Α1-Α2-Β1. Το θέμα της Έκθεσης 

θα είναι κοινό, θα ζητηθεί όμως διαφορετικός αριθμός λέξεων ανάλογα με τα επίπεδα που 

προαναφέρονται.  

Για να ενταχθούν στο επίπεδο Delf A2, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την ύλη που αντιστοιχεί 
στο επίπεδο Delf A1. Ειδικότερα, θαπρέπειναγνωρίζουν:  
Grammaire : Articles - Négation - Féminin - Pluriel- Adjectifs démonstratifs - Adjectifs possessifs - 
Adjectifs numéraux- Pronoms personnels sujet-toniques-le/la/l’/les-lui/leur - Pronoms relatifs qui-que-
où - Comparaison (adjectif, adverbe) - Interrogation directe. 
Verbes: Présent - Passé Composé - Futur Proche - Impératif. 

Dossiers thématiques pour la Production écrite: (40 mots) 

Famille, frères et sœurs, amis, camarades de classe (faire un portrait) - Loisirs, sports, une sortie avec la 

famille ou les amis. - Une journée quotidienne, un week-end. - L’école et l’emploi du temps - Les 

vacances. - Une boum d’anniversaire. - Décrire sa chambre. - Les vêtements.- Un animal domestique – 

Sa ville et son quartier. 

 

Για να ενταχθούν στο επίπεδο Sorbonne B1, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την ύλη που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο Delf A2. Ειδικότερα, θαπρέπειναγνωρίζουν: 

Grammaire : Articles - Négation - Féminin - Pluriel - Adjectifs démonstratifs - Adjectifs possessifs - 

Adjectifs numéraux - Pronoms personnels sujet-toniques-le/la/l’/les-lui/leur - Pronoms relatifs qui-que-

où – Comparaison - Interrogation directe. 

Verbes :  Présent - Passé Composé - Futur Simple - Futur Proche - Passé Récent – Impératif. 

Dossiers thématiques pour la Production écrite: (60 -80 mots) 

Famille, frères et sœurs, amis, camarades de classe (faire un portrait). - Loisirs, sports, une sortie avec la 

famille ou les amis. - Une journée quotidienne, un week-end. - L’école et l’emploi du temps. - Les 

vacances. - Une boum d’anniversaire. - Décrire sa chambre. - Les vêtements et la mode. - Un animal 

domestique. - Présenter son pays, sa ville, son quartier. - La vie en ville, la vie à la campagne. - Les 

nouvelles technologies. - L’argent de poche. – Voyager, moyens de transport. 

 

  



 

 

Η Συντονίστρια του Αγγλικού Τμήματος 

Ντόρα Ασυριάν 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Το test κατάταξης θα είναι διαβαθμισμένο και θα καλύπτει βασικά τα επίπεδα Α1 – Β1 γνώσης της 

Αγγλικής.Επίσης, θα περιλαμβάνει διάφορους τύπους ασκήσεων (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχιση, 

συμπλήρωση κενών, κ.λ.π.) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή απόδοση των μαθητών. 

Συνιστάται στους μαθητές να απαντήσουν σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις τους, αλλά θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη ότι ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η απάντηση όλων των θεμάτων, ακριβώς λόγω 

της διαβαθμισμένης δυσκολίας του test. Αυτό θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Δεδομένου ότι το test 

αυτό εξετάζει ένα γενικότερο επίπεδο γνώσεων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. 

Ενδεικτικάαναφέρουμεμερικάαπότακεφάλαιαγραμματικήςπουπεριλαμβάνονται: TENSES (Present, Past 

and Future forms), COMPARISON (adjectives, adverbs), PASSIVEVOICE, MODALVERBS, CONDITIONALS, 

WISHES, REPORTEDSPEECH, RELATIVECLAUSES, GERUND-INFINITIVESTRUCTURES. 

 

❖ Όλα τα testsαξιολογούνται από τις καθηγήτριες του Γαλλικού και του Αγγλικού τμήματος και 

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο είδος των λαθών ή των ελλείψεων που μαρτυρούν, προκειμένου να 

γίνει η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα κατόπιν. 

❖ Όσοι μαθητές έχουν επίσημη πιστοποίηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, παρακαλούνται να 

προσκομίσουν φωτοτυπία του πιστοποιητικού που κατέχουν την ημέρα της εξέτασης. 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!   

 

 

 

 

 

Η Επιστημονική Σύμβουλος 

Συντονισμού του Γαλλικού Τμήματος 

Αντιγόνη Βλαβιανού 

 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

Θεόφιλος Γεωργούσης 

 


