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Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Preliminary English Test (PET);
Εάν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε καθημερινές καταστάσεις γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (π.χ. διαβάζετε απλά

βιβλία και άρθρα, συντάσσετε απλές προσωπικές επιστολές, κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης), τότε η

εξέταση Preliminary English Test (PET) του Cambridge ESOL είναι η κατάλληλη για εσάς.

Το PET αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα

(English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι εξέταση μέσου επιπέδου, αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Κοινού

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Το PET συνιστά αξιόπιστη πιστοποίηση για όσους επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να σταδιοδρομήσουν στο

εξωτερικό. 

Καθώς προετοιμάζεστε για την εξέταση PET βελτιώνετε τις γλωσσικές δεξιότητες που χρησιμοποιείτε σε πολύ διαφορετικές

περιστάσεις. Το PET καλύπτει και τις τέσσερεις βασικές γλωσσικές δεξιότητες – κατανόηση και παραγωγή γραπτού και

προφορικού λόγου – με χρήση υλικού που αντλείται από καταστάσεις της καθημερινότητας. Βοηθά στην ανάπτυξη πρακτικών

γνώσεων που αξιοποιούνται στην εκτέλεση γραφειακών, γραμματειακών και διευθυντικών καθηκόντων, καθώς και σε

πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, όπου απαιτείται επικοινωνία με αγγλόφωνους.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση PET, επιλέγοντας να εξεταστείτε είτε με «χαρτί και μολύβι» είτε μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή (CB-PET). Για αναλυτικότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο.

Γιατί να συμμετέχετε σε μια εξέταση του Cambridge ESOL;
Για να αναπτύξετε αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας

• Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL καλύπτουν και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες – κατανόηση και παραγωγή

προφορικού και γραπτού λόγου. Περιλαμβάνουν διάφορες δοκιμασίες αξιολόγησης της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε

την αγγλική γλώσσα, βοηθώντας σας έτσι να αποκτήσετε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε

αποτελεσματικά σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

Γιατί παρέχει εγγυημένη ποιότητα

• Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL διοργανώνονται με βάση εκτεταμένες έρευνες και πιλοτικές εξεταστικές, ούτως ώστε να

σας εξασφαλίζουν την πλέον αξιοκρατική και έγκυρη αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων σας και να ανταποκρίνονται

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διάφορες περιστάσεις στις οποίες καλείστε να χρησιμοποιήσετε την αγγλική γλώσσα.

Γιατί έχει διεθνές κύρος

• Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια και εργοδοτικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο ως

μέσο πιστοποίησης της γνώσης σας στην αγγλική γλώσσα. Είτε σκοπεύετε να σπουδάσετε αρχιτεκτονική στην Αυστραλία είτε

να εργαστείτε στον τομέα της πληροφορικής στην Ιταλία, μια εξέταση του Cambridge ESOL σφραγίζει με έγκυρο τρόπο το

διαβατήριό σας για την επιτυχία.

Το University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της πιστοποίησης

μαθητών και καθηγητών Αγγλικής. Υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια άτομα από 135 χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο

στις εξετάσεις που διοργανώνει το Cambridge ESOL.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση PET;
Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην εξέταση PET. Περιέχει παραδείγματα από όλες τις δοκιμασίες της

εξέτασης, αλλά δεν παραθέτει πάντα το σύνολο του κειμένου ή των ερωτημάτων. Για ένα ολοκληρωμένο υπόδειγμα θεμάτων

του PET επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.CambridgeESOL.org

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διάφορες ενότητες του PET και την αντίστοιχη διάρκειά τους. Στο πλαίσιο του PET η

κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου συνεξετάζονται σε μία ενότητα.

* 2 εξεταστές, 2 υποψήφιοι (για την τελευταία ομάδα που εξετάζεται χρησιμοποιείται αναλογία 2:3 εφόσον κρίνεται απαραίτητο)

Ενότητα Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία 
(% της συνολικής)

Ενότητα 1
Κατανόηση και
Παραγωγή Γραπτού
Λόγου

Κατανόηση Γραπτού Λόγου:
5 δοκιμασίες/35 ερωτήματα
Παραγωγή Γραπτού Λόγου:
3 δοκιμασίες/7 ερωτήματα

1 ώρα 30 λεπτά Κατανόηση Γραπτού
Λόγου: 25%
Παραγωγή Γραπτού Λόγου:
25%

Ενότητα 2
Κατανόηση Προφορικού
Λόγου

4 δοκιμασίες/25 ερωτήματα περίπου 35 λεπτά
(περιλαμβάνονται 6 λεπτά για τη
μεταφορά των απαντήσεων)

25%

Ενότητα 3
Παραγωγή Προφορικού
Λόγου

4 δοκιμασίες 10-12 λεπτά ανά ζεύγος
υποψηφίων (αναλογία 2:2*)

25%
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� Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Διάρκεια: 1 ώρα 30 λεπτά

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1–5)
Στην πρώτη δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε διάφορα είδη σύντομων

κειμένων όπως ανακοινώσεις, πινακίδες, πληροφορίες που αναγράφονται σε συσκευασίες (π.χ. οδηγίες σε συσκευασίες

τροφίμων ή ετικέτες σε φαρμακευτικά σκευάσματα) ή περιέχονται σε μηνύματα (σημειώματα, e-mails, κάρτες).

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ερωτημάτων που δίνονται στη Δοκιμασία 1. Διαβάστε

το κείμενο και επιλέξτε την καταλληλότερη απάντηση (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τρία επιπλέον

ερωτήματα όπως του παραδείγματος.

Δοκιμασία 2 (Ερωτήματα 6–10)
Στη Δοκιμασία 2 δίνονται πέντε περιγραφές ανθρώπων και ακολουθούν οκτώ σύντομα κείμενα με συγκεκριμένο θέμα, που

μπορεί να αφορά κάποιο είδος αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. αγορά βιβλίων, επισκέψεις σε μουσεία, διαμονή σε ξενοδοχεία ή

επιλογή διακοπών). Καλείστε να αντιστοιχήσετε κάθε πρόσωπο με ένα από τα κείμενα.

Στα παρακάτω παραδείγματα δίνονται ορισμένες πληροφορίες για δύο πρόσωπα, τον Ali και τη Monica, και για το τι

προτιμούν να διαβάζουν. Ακολουθούν πέντε κείμενα για πέντε διαφορετικά βιβλία. Καλείστε να επιλέξετε ποια βιβλία (A–E)

θα αρέσουν περισσότερο στη Monica και τον Ali. Στην επίσημη εξέταση σάς δίνονται πληροφορίες για τρία επιπλέον

πρόσωπα και τρία επιπλέον βιβλία.

1 A Tickets for the disco can be collected after
tomorrow.

B It is possible to reserve a disco ticket if you
do so by tomorrow.

C Reserved tickets for the disco must be paid
for today.

2 A

B

C

Press the button after the doors close.

Press the button while the doors are closing.

Press the button to close the lift doors.

       Saturday's Disco
There aren't any tickets left.
Anyone who ordered a ticket
and hasn't given me the
money should do so before
tomorrow.
                 José Martin

Ali enjoys reading crime stories which are carefully written so
that they hold his interest right to the end.  He enjoys trying to
guess who the criminal really is while he’s reading.

Monica is a history teacher in London.  She enjoys reading
about the history of people in other parts of the world and how
events changed their lives.

6

7



Δοκιμασία 3 (Ερωτήματα 11–20)
Στη Δοκιμασία 3 καλείστε να διαβάσετε ένα μεγαλύτερο περιγραφικό κείμενο και να αναζητήσετε συγκεκριμένες

πληροφορίες. Τα κείμενα μπορεί να είναι αποσπάσματα από φυλλάδια, διαφημίσεις από περιοδικά ή πληροφορίες από

ιστοσελίδες. Πριν από το κείμενο δίνονται δέκα ερωτήματα-προτάσεις που αναφέρονται σε αυτό. Σας ζητείται να απαντήσετε

για κάθε ερώτημα-πρόταση εάν είναι σωστό ή λανθασμένο.

Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται πέντε προτάσεις (11–15) σχετικά με μια κρουαζιέρα στην Αρκτική. Αφού διαβάσετε το

κείμενο με τίτλο «Exploring the Arctic» απαντήστε για κάθε πρόταση εάν είναι σωστή ή λανθασμένη. Στην επίσημη εξέταση

περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον προτάσεις όπως του παραδείγματος. Στο απαντητικό σας φύλλο σημειώνετε A για κάθε

σωστή πρόταση και B για κάθε λανθασμένη.
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A London Alive

This author of many famous novels
has now turned to writing short
stories with great success.  The
stories tell of Londoners’ daily
lives and happen in eighteen
different places – for example, one
story takes place at a table in a café,
another in the back of a taxi and
another in a hospital.

D Gone West

A serious look at one of the least-
known regions of the United States.
The author describes the empty
villages which thousands left when
they were persuaded by the railway
companies to go West in search of
new lives.  The author manages to
provide many interesting details
about their history.

E The Letter

The murder of a television star
appears to be the work of thieves
who are quickly caught.  But they
escape from prison and a young
lawyer says she knows who the real
criminals are.  Written with
intelligence, this story is so fast-
moving that it demands the reader’s
complete attention.

Recommended New Books

B Burnham’s Great Days

Joseph Burnham is one of Britain’s
best-loved painters these days, but I
was interested to read that during
his lifetime it was not always so.
Art historian Peter Harvey looks at
how Burnham’s work attracted
interest at first but then became less
popular.

C The Missing Photograph

Another story about the well-
known policeman, Inspector
Manning.  It is written in the same
simple but successful way as the
other Manning stories – I found it a
bit disappointing as I guessed who
the criminal was halfway through!

The Arctic is one of the few places in the world untouched by pollution where you can see
nature at its wildest and most beautiful. Join our ship the Northern Star from 2 to 18 July, for
a 17-day voyage to the Arctic. During the voyage you are able to relax and get away from it
all. There are no parties or film-shows to attend, quizzes to enter, or entertainers to watch.
However, we do have specialists on board who are willing to answer any of your questions
about the Arctic and who will talk about the animals and birds that you see on the trip.

After setting off from Scotland, we go north along the coast of Norway to Bear Island. Along
the way you'll see thousands of seabirds and wonderful scenery, with rivers of ice and huge
cliffs. You will have the chance to see reindeer, polar bears, and other Arctic animals.
Although we have a timetable, experience has shown that we may have to change our
direction a little, depending on the weather and on which animals appear.

The Northern Star is a very special ship and our past voyages have been very popular. Our cabins all have the same excellent facilities,
which include a private bathroom and refrigerator. Our chefs are happy to prepare any food for people on special diets. Choose just
what you want to eat from the wide variety available from the dining room buffet. There is a library, shop, clinic and plenty of space for
relaxation. If you need some exercise, why not go jogging every morning around the decks, or do some swimming in the indoor pool.

Prices include economy class air travel and 16 nights on board the Northern Star, all meals and excursions and all lectures.

Day 1 Board the Northern Star.

Days 2–7 We sail slowly north along the coast of Norway, stopping at places of interest.

. . .

Exploring the Arctic

11 This trip is for people who like peace and quiet.

12 Many different activities are organised on board.

13 The voyage begins in Scotland.

14 The ship follows a fixed route.

15 There are different types of accommodation.
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Δοκιμασία 4 (Ερωτήματα 21–25)
Στη Δοκιμασία 4 δίνονται κείμενα που εκφράζουν απόψεις και στάσεις και καλείστε να απαντήσετε σε πέντε ερωτήματα. Από

τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις (A, B, C ή D) που προτείνονται για κάθε ερώτημα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή.

Το παρακάτω κείμενο αφορά τον τηλεοπτικό σεφ Ainsley Harriott. Διαβάστε το κείμενο και προσπαθήστε να απαντήσετε στα

ερωτήματα 21 και 22. Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τρία επιπλέον ερωτήματα όπως τα παρακάτω.

Δοκιμασία 5 (Ερωτήματα 26–35)
Σε αυτή τη δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου δίνεται ένα σύντομο κείμενο με δέκα αριθμημένα κενά. Καλείστε να βρείτε

τη λέξη που λείπει από κάθε κενό. Τα κενά έχουν επιλεγεί ώστε να εξετάζεται κυρίως το λεξιλόγιο, αλλά και στοιχεία

γραμματικής, όπως οι αντωνυμίες, τα βοηθητικά ρήματα, οι σύνδεσμοι και οι προθέσεις. Μετά το κείμενο δίνονται τέσσερεις

πιθανές απαντήσεις για κάθε αριθμημένο κενό και πρέπει να επιλέξετε τη σωστή.

Ακολουθεί απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Deep Sleep». Στην επόμενη σελίδα δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις

για καθένα από τα πέντε πρώτα αριθμημένα κενά (26–30). Διαβάστε τις απαντήσεις και προσπαθήστε να βρείτε τη σωστή λέξη

που λείπει (A, B, C ή D). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον τετράδες απαντήσεων όπως οι παρακάτω.

Ainsley Harriott
I’ve always been a bit of an entertainer and played the funny man. I was a part-time comedian for
years, so I learned how to stand in front of audiences.  It made me sure of myself.  I like being liked
and I love making everyone smile.

I’ve lived in London all my life and have just moved to a larger house with my wife Clare and our
two children, Jimmy and Madeleine.  We spend a lot of time just singing and dancing around the
house.  I grew up with music because my dad is the pianist, Chester Harriott – who’s still playing,
by the way.  My working day is divided between television and writing cook books, though TV
takes most of my time.  I spend about five days a fortnight working on the cooking programmes I
appear in.  I eat all sorts of things at home but I only buy quality food.  When I’m cooking, I
experiment with whatever is in the fridge – it’s good practice for my TV series.

I’m a football fan and enjoy going to matches, but I’m a home-loving person really.  I don’t like
going to the pub but we do go out to eat about twice a month.  There’s nothing better than a night
at home playing with the children.  I rarely go to bed before midnight.  Late evening is when fresh
thoughts on cooking usually come to me, so I often write or plan my programmes then.  When I
eventually get to bed, I have no trouble sleeping!

21 What is the writer’s main purpose in writing the text?

A to describe how he lives
B to say what makes him laugh
C to talk about his cooking ideas
D to explain how he started in TV

22 What would a reader learn about Ainsley from the text?

A He is a very good musician.
B He likes to plan the family meals.
C He is nervous about performing on stage.
D He enjoys spending time with his family.

. . . 
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Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1–5)
Στη Δοκιμασία 1 Παραγωγής Γραπτού Λόγου καλείστε να απαντήσετε σε πέντε ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει μία

ολοκληρωμένη πρόταση και μια δεύτερη πρόταση από την οποία λείπει μία ή περισσότερες λέξεις. Σας ζητείται να

συμπληρώσετε τη δεύτερη πρόταση με μία έως τρεις λέξεις, ούτως ώστε να αποδίδεται το ίδιο νόημα με αυτό της πρώτης

πρότασης. Και οι πέντε προτάσεις έχουν κοινό θέμα.

Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται ορισμένες προτάσεις για το τένις (1–3). Σε κάθε ερώτημα διαβάστε την πρώτη πρόταση

και στη συνέχεια προσπαθήστε να βρείτε ποιες λέξεις λείπουν από τη δεύτερη πρόταση. Μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη πρόταση

πρέπει να έχει το ίδιο νόημα με την πρώτη. Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του

παραδείγματος.

Δοκιμασία 2 (Ερώτημα 6)
Στη Δοκιμασία 2 καλείστε να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα 35 έως 45 λέξεων. Σας δίνονται οδηγίες για τον παραλήπτη και

τον σκοπό του μηνύματος. Σημειώνονται επίσης με κουκκίδες τρία σημεία που αναφέρουν τι θα πρέπει να περιέχει η

απάντησή σας. Μην ξεχνάτε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες και να προετοιμάζετε την απάντησή σας ούτως ώστε να

συμπεριλάβετε όλα τα ζητούμενα.

Στο παρακάτω παράδειγμα καλείστε να γράψετε μια κάρτα με την οποία θα ευχαριστείτε τον James για το πάρτι που

διοργάνωσε.

26 A size B number C amount D sum

27 A on B to C in D of

28 A could B ought C must D should

29 A ways B habits C manners D actions

30 A few B well C less D enough

1 It’s too cold to play tennis.

It isn’t warm ……………………………….. to play tennis.

2 There are only a few squash courts in this town.

There aren’t very ……………………………….. squash courts in this town.

3 If you don’t play every week, you won’t improve your tennis.

You won’t improve your tennis unless ……………………………….. every week.
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Δοκιμασία 3 (Ερώτημα 7 ή 8)
Στη Δοκιμασία 3 μπορείτε να επιλέξετε να γράψετε είτε ένα φιλικό γράμμα είτε μια αφήγηση, και τα δύο με 100 λέξεις

περίπου.

Όσον αφορά το γράμμα, διαβάζετε ένα απόσπασμα από το γράμμα ενός φίλου σας και στη συνέχεια καλείστε να γράψετε μια

απάντηση στο φίλο σας. Το γράμμα του φίλου σας σάς υπαγορεύει τι θα συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Όσον αφορά την

αφήγηση, σας δίνεται είτε ένας σύντομος τίτλος είτε η πρώτη φράση της.

Στα παρακάτω δύο παραδείγματα καλείστε να γράψετε σε φίλο σας σχετικά με την αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή. Μην

ξεχάσετε να συμπεριλάβετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του φίλου σας.

Question 6

An English friend of yours called James gave a party yesterday, which you enjoyed.

Write a card to send to James.  In your card, you should

•• thank him for the party

• say what you liked best

• suggest when you could both meet again.

Write 35-45 words on your answer sheet.

Question 7

• This is part of a letter you receive from an English penfriend.

• Now write a letter, answering your penfriend’s questions.

• Write your letter on your answer sheet.

Question 8

• Your English teacher has asked you to write a story.

• Your story must begin with this sentence:

I felt nervous when the phone rang.

• Write your story on your answer sheet.

In your next letter, please tell me all about
your favourite TV programme.  Why do you
like watching it?  What’s it about?

:

Write 35–45 words on your answer sheet.
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� Ενότητα 2 Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια: περίπου 35 λεπτά, από τα οποία 6 λεπτά για τη μεταφορά των απαντήσεων στο απαντητικό φύλλο. Ακούτε κάθε

ηχογραφημένη συνομιλία δύο φορές

Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1–7)
Σε αυτή τη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου ακούτε επτά ηχογραφημένα σύντομα κείμενα από την καθημερινότητα.,

π.χ. συζητήσεις στο σπίτι ή μεταξύ φίλων, ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, αποσπασματικές συζητήσεις, διαλόγους σε

καταστήματα, κ.λπ.. Για κάθε κείμενο δίνεται ένα ερώτημα και τρεις εικόνες. Καλείστε να ακούσετε τα ηχογραφημένα κείμενα

και να επιλέξετε την εικόνα που αποτελεί την καλύτερη απάντηση στο κάθε ερώτημα.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα χαρακτηριστικών ερωτημάτων. Διαβάστε τα ερωτήματα και παρατηρείστε τις εικόνες για να

έχετε υπόψη τι είδους συζητήσεις θα ακούσετε και τι είδους πληροφορίες θα πρέπει να συλλέξετε. Καλείστε να επιλέξετε τη

σωστή απάντηση (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον ερωτήματα όπως τα παρακάτω.

Δοκιμασία 2 (Ερωτήματα 8–13)
Στη Δοκιμασία 2 ακούτε μια μεγαλύτερης διάρκειας ηχογράφηση που μπορεί να είναι είτε ένας μονόλογος είτε μια συνέντευξη

με ερωτήματα από έναν εκφωνητή του ραδιοφώνου. Δίνονται επίσης έξι ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, το καθένα με τρεις

πιθανές απαντήσεις.

Στο παρακάτω παράδειγμα καλείστε να ακούσετε μια ηχογραφημένη κριτική παρουσίαση του αποψινού τηλεοπτικού

προγράμματος και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B ή C) σε κάθε ερώτημα (8–10). Στην επίσημη εξέταση

περιλαμβάνονται τρία επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος.

�

1 What does the man receive in the post?

A B C

2 What did the man buy?

A B C

�

8 The film about insects is A badly photographed.
B unsuitable for some people.
C much too long.

9 Tonight's Miller and Edwards A has fewer jokes than usual.
programme B is longer than usual.

C is continued next week.

10 Policewatch is not on television A another programme has taken its place.
tonight because B Andy McKay is ill.

C you can’t see it on Thursdays any more.
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Δοκιμασία 3 (Ερωτήματα 14–19)
Στη Δοκιμασία 3 ακούτε επίσης ένα μεγαλύτερης διάρκειας κείμενο, π.χ. μια ραδιοφωνική ανακοίνωση ή ένα ηχογραφημένο

μήνυμα με πληροφορίες για μέρη και εκδηλώσεις. Κάποιες φορές πρόκειται για συνομιλία ή ραδιοφωνική εκπομπή όπου οι

συνομιλητές συζητούν για προγράμματα μαθημάτων, ταξίδια ή δραστηριότητες διακοπών. Στο φύλλο των θεμάτων δίνεται μια

σελίδα σημειώσεων που συνοψίζουν το περιεχόμενο του κειμένου και από τις οποίες λείπουν έξι πληροφορίες. Καλείστε να

ακούσετε το κείμενο, να βρείτε τις σωστές πληροφορίες και να τις συμπληρώστε στα αριθμημένα κενά.

Στο παρακάτω παράδειγμα ακούτε έναν οδηγό εκδρομής να μιλά σε επισκέπτες στο ξενοδοχείο τους. Βλέπετε έξι κενά

(14–19) από όπου λείπουν πληροφορίες. Αφού ακούσετε την ηχογραφημένη ομιλία καλείστε να συμπληρώσετε τις σωστές

πληροφορίες σε κάθε κενό.

Δοκιμασία 4 (Ερωτήματα 20–25)
Στη Δοκιμασία 4 ακούτε έναν ηχογραφημένο διάλογο δύο ανθρώπων. Πρόκειται για μια φιλική συζήτηση για καθημερινά

θέματα όπου οι δύο συνομιλητές εκφράζουν τις απόψεις τους και συμφωνούν ή διαφωνούν σε ορισμένα σημεία. Δίνονται και

έξι προτάσεις για καθεμία από τις οποίες πρέπει να συμπληρώσετε εάν είναι σωστή ή λανθασμένη.

Στο παρακάτω παράδειγμα η Lucy και ο Edward συζητούν για το χαρτζιλίκι τους. Αφού διαβάσετε τις προτάσεις (20–22)

καλείστε να επιλέξετε για καθεμία εάν είναι σωστή (A) ή λάθος (B). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τρεις επιπλέον

προτάσεις όπως του παραδείγματος.

The Riverside Hotel

Tour Guide

The office is (14) .................... the reception desk.

Meals

Breakfast: in the Green Room on the first floor beside the lifts.

Food for trips: collect from the (15) .............................. at 9.00 a.m.

Dinner: hotel restaurant famous for its  (16) ................................ dishes.

Riverboat Trip

Day:  (17) ................................

Time: afternoon and evening

Cost of Holiday

Everything is included except (18) ................................

Facilities

It’s possible to swim from (19) ................................ a.m. until 10.00 p.m.
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Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών κατανόησης προφορικού λόγου έχετε έξι λεπτά για να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας

στο απαντητικό φύλλο.

� Ενότητα 3 Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια: 10-12 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων

Στην Ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου εξετάζεστε προφορικά μαζί με έναν άλλο υποψήφιο από δύο εξεταστές. Στα

εξεταστικά κέντρα με μονό αριθμό υποψηφίων ο τελευταίος υποψήφιος εξετάζεται μαζί με το τελευταίο ζευγάρι. Στην

ενότητα αυτή αντιστοιχεί το 25% της συνολικής βαθμολογίας.

Δοκιμασία 1
Η πρώτη δοκιμασία της ενότητας είναι μια γενική συζήτηση. Συνδιαλέγεστε με έναν από τους εξεταστές, ο οποίος

απευθύνεται με τη σειρά και στους δύο συνυποψηφίους και σας ζητά να μιλήσετε για τον εαυτό σας, τις καθημερινές σας

συνήθειες, τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας, κ.λπ.. Κάποια στιγμή θα σας ζητηθεί να συλλαβίσετε ολόκληρο ή εν μέρει

το ονοματεπώνυμό σας.

Δοκιμασία 2
Στη Δοκιμασία 2 καλείστε να συνομιλήσετε με τον άλλο υποψήφιο αναλαμβάνοντας κάποιο ρόλο. Μπορεί π.χ. να κληθείτε να

υποβάλετε και να απαντήσετε σε προτάσεις, να συζητήσετε εναλλακτικές επιλογές, να κάνετε υποδείξεις και να

διαπραγματευτείτε μια συμφωνία με το συνυποψήφιό σας.

Για να σας βοηθήσει στη δοκιμασία αυτή, ο εξεταστής σάς δίνει ένα κατατοπιστικό φύλλο όπως το παρακάτω και ορισμένες

οδηγίες. Στην περίπτωση του παραδείγματος ο εξεταστής σάς αναφέρει ότι μια φίλη σας σκοπεύει να πάει ένα εξάμηνο στην

Αγγλία για να βελτιώσει τα αγγλικά της. Καλείστε να συζητήσετε με τη φίλη σας για ό,τι θα χρειαστεί στην Αγγλία και για τα

πλέον σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να πάρει μαζί της.

A B
YES NO

20 At first, Edward thinks Lucy gets enough pocket money.

21 Lucy’s friends get more pocket money than she does.

22 Lucy is happy to pay for her own music.
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Δοκιμασία 3
Στη Δοκιμασία 3 ο εξεταστής σάς δίνει μια έγχρωμη φωτογραφία όπως η παρακάτω και καλείστε να περιγράψετε τι βλέπετε

σε αυτή. Στη συνέχεια ο συνυποψήφιός σας λαμβάνει μια διαφορετική έγχρωμη φωτογραφία για να περιγράψει.

Δοκιμασία 4
Στην τελευταία αυτή δοκιμασία της ενότητας καλείστε να συζητήσετε με το συνυποψήφιό σας για ένα θέμα που σας δίνει ο

εξεταστής και το οποίο σχετίζεται με τις δύο φωτογραφίες που περιγράψατε στη Δοκιμασία 3. Στην περίπτωση του

παραδείγματος το θέμα έχει να κάνει με όσα σας αρέσει να διαβάζετε και να γράφετε. Ο εξεταστής σάς ζητά να συζητήσετε τι

σας άρεσε να διαβάζετε και να γράφετε σε νεαρότερη ηλικία και τι τώρα.

Πώς θα προετοιμαστείτε για την 
εξέταση PET
Για όσους από εσάς επιθυμείτε να προμηθευτείτε συμπληρωματικό υλικό που θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την

εξέταση PET, διατίθεται προς πώληση συλλογή θεμάτων που έχουν δοθεί σε εξετάσεις, μαζί με ένα CD με τα θέματα

κατανόησης προφορικού λόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, τιμές και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παραγγελίας

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.CambridgeESOL.org/support/pastpapers.htm

Επόμενα βήματα
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εξέταση PET και ελπίζουμε μελλοντικά να λάβετε μέρος και σε άλλες εξετάσεις του

Cambridge ESOL. Το επόμενο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα

(Cambridge ESOL) είναι το First Certificate in English (FCE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση FCE

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.CambridgeESOL.org/exams/fce.htm
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Η άποψη των Ελλήνων υποψηφίων για την εξέταση PET
Άρχισα να μελετάω περισσότερο για να δώσω την εξέταση PET και τώρα, με τις γνώσεις και την εμπειρία μου μπορώ να
συνεχίσω με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το FCE.
Νικόλαος Δαρουκάκης

Με την εξέταση PET κατάλαβα πώς είναι οι εξετάσεις Cambridge, οπότε θα είμαι καλύτερα προετοιμασμένη για το FCE.
Πιστεύω πως τα πιστοποιητικά του Cambridge θα με βοηθήσουν μελλοντικά στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία.
Ιωάννα Παντοσίτη


