
 

Εν όψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων οι οποίες θα διεξαχθούν 

σύµφωνα µε την παραπάνω σχετική, σας υπενθυµίζουµε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο 

για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των ενδοσχολικά εξεταζοµένων 

µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών, και σας γνωστοποιούµε τις παρατηρήσεις-

επισηµάνσεις µας.  

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Η εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα της Α ΄και Β΄ τάξης και για τα ενδοσχολικώς 

εξεταζόµενα µαθήµατα της Γ΄τάξης Ενιαίου Λυκείου, δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το 

µισό (1/2) και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής 

προσδιορισµός της για κάθε µάθηµα γίνεται µε εισήγηση των διδασκόντων και µε την 

έγκριση του ∆ιευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της 

διδασκόµενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή-καθηγητή και από το ∆ιευθυντή του 

Λυκείου. (Π∆ 60/2006, άρθρο 16 § 2,3,  άρθρο 17 § Α) 

1
����Για το τρέχον σχολικό έτος η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών 

καθορίζεται στις αντίστοιχες ΥΑ (οδηγίες) (βλ ιστολόγιό µας: 

http://blogs.sch.gr/psaranto/ ∆ιδακτέα-εξεταστέα ύλη. 

����Κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα στις εξετάσεις των πανελλαδικών εξεταζοµένων 

µαθηµάτων, στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαµβάνονται τα παραθέµατα, 
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διαθεµατικού χαρακτήρα, οι πίνακες, τα µικρά ένθετα κείµενα σε πλαίσιο και οι 

προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών. 

����Η εξεταστέα ύλη να ορισθεί µε βάση τον αριθµό ενοτήτων ή υποενοτήτων και όχι 

τον αριθµό των σελίδων. 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

1. Για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας η διάρκεια των γραπτών 

προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη (2). (Π∆ 60/2006, άρθρο 11 § 3) 

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή − επιτηρητή σε κάθε 

αίθουσα, ο οποίος µετά τη λήξη της εξέτασης παραλαµβάνει τα γραπτά δοκίµια των 

µαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει µε υπογραφή µέσα σε φάκελο στον αρµόδιο για 

τη βαθµολόγησή τους καθηγητή. (Π∆ 60/2006, άρθρο 16 § 7) 

����Για την αποτελεσµατικότερη επιτήρηση, η οποία διασφαλίζει το κύρος των 

εξετάσεων, αλλά και την νοµική προστασία από πιθανές κακόβουλες καταγγελίες 

για µεροληπτική στάση επιτηρητή έναντι εξεταζοµένου µαθητή, προτείνεται η 

διενέργεια των εξετάσεων να γίνεται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών, κατ΄ αναλογία 

µε τα ισχύοντα στις εξετάσεις των πανελλαδικών εξεταζόµενων µαθηµάτων. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 

1. Tα θέµατα για τα µαθήµατα της Α΄ και Β΄ τάξης και για τα ενδοσχολικώς εξεταζόµενα 

µαθήµατα της Γ΄τάξης Ενιαίου Λυκείου, ορίζονται από τους διδάσκοντες το µάθηµα, 

και είναι κοινά για όλα τα τµήµατα των τάξεων του κάθε Λυκείου. Κατ’ εξαίρεση είναι 

δυνατόν να δοθούν χωριστά θέµατα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος 

αναγράφεται σε σηµείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέµατα και παράλληλα 

συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του ∆ιευθυντή του σχολείου. (Π∆ 

60/2006, άρθρο 16 § 4) 

����Να καταβληθεί προσπάθεια τα θέµατα να είναι κοινά, αποτέλεσµα της συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών. Σε αντίθετη περίπτωση να µας γνωστοποιηθούν τόσο ο 

«σοβαρός αποχρών λόγος» όσο και τα αντίστοιχα θέµατα. 

����Για την αποφυγή τριβών µεταξύ µαθητών και καθηγητών να συναποφασισθούν και 

τα κριτήρια µε τα οποία θα βαθµολογηθούν τα γραπτά. 

 

2. Tα θέµατα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαµβάνονται από την 

ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε µάθηµα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. 



Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις 

οδηγίες του Π.Ι., διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, 

ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. 

Οι µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα. (Π∆ 60/2006, άρθρο 15 § 1) 

����Επειδή στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις «αξιολογούνται 

συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια 

του αντίστοιχου σχολικού έτους» (Π∆ 60/2006 άρθρο 11 § 1), προτείνονται-

επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

�  Τα θέµατα να είναι αναλόγου γνωστικού περιεχοµένου και δυσκολίας µε 

αντίστοιχα που διαπραγµατεύτηκαν οι µαθητές κατά την διδασκαλία του 

µαθήµατος στη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

� Οι ερωτήσεις να είναι σύµφωνες µε τους διδακτικούς στόχους των ΑΠΣ των 

αντιστοίχων µαθηµάτων και κατά την διατύπωσή τους να χρησιµοποιηθούν 

ενεργητικά ρήµατα. (πχ Να ….γράψετε, διατυπώσετε, αναφέρετε, υπολογίσετε, 

αντιστοιχίσετε, συµπληρώσετε, περιγράψετε κλπ).  

� Ερωτήσεις του τύπου: Τι γνωρίζετε …., Τι είναι……,  ή που παραπέµπουν 

σε τίτλους παραγράφων του σχολικού βιβλίου να αποφευχθούν. 

� Ασάφειες ή λάθη κατά την διατύπωση των ερωτήσεων δυνατόν να επιφέρουν 

προσφυγές και ακύρωση των εξετάσεων. 

∆. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΕΙ∆ΙΚΑ 

Φυσική, Χυµεία. 

1. Στα µαθήµατα Φυσική και Χηµεία Γενικής Παιδείας, Κατευθύνσεων και Επιλογής 

δίνονται στους µαθητές τέσσερα (4) θέµατα που έχουν την παρακάτω µορφή: 

α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η γνώση της 

θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 

β) Το δεύτερο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της 

θεωρίας και η κριτική ικανότητα των µαθητών και συγχρόνως οι νοητικές 

δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή 

άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του µαθήµατος. 

γ) Το τρίτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση εφαρµογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί 

ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόµων και αρχών. Η 

άσκηση µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα. 



δ) Το τέταρτο θέµα αποτελείται από ένα πρόβληµα ή µία άσκηση, που απαιτούν 

ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 

για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβληµα αυτό ή η άσκηση µπορεί να αναλύονται 

σε επιµέρους ερωτήµατα. 

Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα 

θέµατα. 

Βιολογία 

2. Στο µάθηµα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας, Κατευθύνσεων και Επιλογής δίνονται 

στους µαθητές τέσσερα (4) θέµατα που έχουν ως εξής: 

α) Tο πρώτο και δεύτερο θέµα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν 

στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και 

τεκµηρίωσης θεµάτων σχετικών µε την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από το 

µαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινοµένων. 

β) Tο τρίτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας 

του µαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση 

κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδοµένων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

γ) Tο τέταρτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα και στοχεύει στον 

έλεγχο της ικανότητας του µαθητή να χρησιµοποιεί, σε συνδυασµό, γνώσεις ή 

δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. 

Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 25 µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα. 

(Π∆ 60/2006, άρθρο 15 § Ζ) 

�Υποδείγµατα θεµάτων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σύµφωνα µε το 

ανωτέρω νοµικό-θεσµικό πλαίσιο υπάρχουν στο http://blogs.sch.gr/psaranto → 

Θέµατα εξετάσεων 

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04 και 

ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 12.08, ΠΕ 12.10, ΠΕ 14 οι οποίοι έχουν 

αναλάβει διδασκαλία µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών ως α΄ ή β΄ανάθεση. 

 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 04 
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