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ΘΔΜΑ: «Οδηγίερ για ηον ηπόπο αξιολόγηζηρ μαθημάηων ηος Γενικού Λςκείος για ηο 

ζσολικό έηορ 2015-2016» 

 

Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμε 53/03-11-2015 

ηνπ Γ.Σ.) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο καζεκάησλ 

ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016 : 

Τπόπορ εξέηαζηρ ηων μαθημάηων  

1. Τα ζέκαηα ησλ γξαπηώλ πξναγσγηθώλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ιακβάλνληαη από ηελ 

ύιε πνπ νξίδεηαη σο εμεηαζηέα γηα θάζε κάζεκα θαηά ην έηνο πνπ γίλνληαη νη εμεηάζεηο. Οη 

εξσηήζεηο είλαη αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, δηαηξέρνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο 

εμεηαζηέαο ύιεο, ειέγρνπλ επξύ θάζκα δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαη είλαη θιηκαθνύκελνπ βαζκνύ 

δπζθνιίαο. Οη καζεηέο απαληνύλ ππνρξεσηηθά ζε όια ηα ζέκαηα.  

2. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ζέκα αλαιύεηαη ζε ππνεξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα απηό θαηαλέκεηαη ηζόηηκα ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο, εθηόο αλ θαηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθόο βαζκόο γηα θάζε κηα από απηέο. 

Βαθμός Αζθαλείας: 
Να διαηηρηθεί μέτρι: 
Βαθ. Προηεραιόηηηας: 
 
Αθήνα,        20-11-2015 

Αρ. Πρωη.   188140/Δ2 

ΠΡΟ: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 
 

 

 
----- 

Σατ. Γ/νζη:   Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 
Σ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούζι 
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Πληροθορίες:  Αν. Παζταλίδοσ 
  Β. Πελώνη 
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Α. Απσαία Δλληνική Γλώζζα 

Ι. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο Απσαίαρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ και Γπαμμαηείαρ ζηελ Α΄ ηάμε 

Ηκεξήζηνπ θαη Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε 

θσηναληίγξαθν απόζπαζκα θεηκέλνπ δηδαγκέλνπ από ην πξσηόηππν, 12-20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή 

ζπλνρή θαη δεηείηαη από απηνύο: 

α) λα κεηαθξάζνπλ ζηε Νέα Διιεληθή έλα ηκήκα ηνπ νθηώ έσο δέθα (8-10) ζηίρσλ· 

β) λα απαληήζνπλ επί ηνπ δνζέληνο θεηκέλνπ (κε εμαίξεζε ηελ ππό ην ζηνηρείν «i» εξώηεζε επί 

κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ) ζε: 

i. ηξεηο (3) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, αμίεο, πξνβιήκαηα, 

ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζην ραξαθηήξα πξνζώπσλ, ζην ηζηνξηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό πιαίζην 

ηεο επνρήο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ζε πθνινγηθά θαη αηζζεηηθά 

ζέκαηα. Οη δύν (2) από ηηο εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην δνζέλ απόζπαζκα θαη ε ηξίηε ζε 

ηκήκα δηδαγκέλνπ από κεηάθξαζε θεηκέλνπ. Γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξίηεο εξώηεζεο δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν ην ζπγθεθξηκέλν κεηαθξαζκέλν ηκήκα θεηκέλνπ· 

ii. κία (1) εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθό είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ζηνλ ζπγγξαθέα ή 

ζην έξγν ηνπ· 

iii. κία (1) εξώηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζύλζεζε 

ιέμεσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο, ζε νκόξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζύλζεηεο, ζηε ζύλδεζε ιέμεσλ 

ηεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε 

ζπλώλπκα θαη αληώλπκα θ.ιπ.· 

iv. κία (1) εξώηεζε γξακκαηηθήο· 

v. κία (1) εξώηεζε ζπληαθηηθνύ· 

Οη εξσηήζεηο ππό ηα ζηνηρεία «iii», «iv» θαη «v» κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε δύν (2) ηζνδύλακα 

βαζκνινγηθώο ππνεξσηήκαηα. 

Η κεηάθξαζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο θαη θαζεκηά από ηηο επηά (7) εξσηήζεηο 

κε δέθα (10) κνλάδεο. 

ΙΙ. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Απσαία Δλληνική Γλώζζα και Γπαμμαηεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν απόζπαζκα δηδαγκέλνπ 

από ην πξσηόηππν θεηκέλνπ, 12-20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη δεηείηαη από απηνύο: 

α) λα κεηαθξάζνπλ ζηε Νέα Διιεληθή έλα ηκήκα ηνπ νθηώ έσο δέθα (8-10) ζηίρσλ· 

β) λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο (3) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, 

αμίεο, πξνβιήκαηα θαη επηρεηξήκαηα, ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζηνλ ραξαθηήξα ησλ πξνζώπσλ, ζην 
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ηζηνξηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό πιαίζην ηεο επνρήο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ, ζε πθνινγηθά θαη αηζζεηηθά ζέκαηα. Οη δύν (2) από ηηο εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη 

ζην δνζέλ από ην πξσηόηππν απόζπαζκα θαη ε ηξίηε ζε απόζπαζκα δηδαγκέλνπ από κεηάθξαζε 

θεηκέλνπ, γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο νπνίαο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν ην ελ ιόγσ 

απόζπαζκα. 

γ) λα απαληήζνπλ επί ηνπ δνζέληνο από ην πξσηόηππν δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ ζε: 

i. κία (1) εξώηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζύλζεζε 

ιέμεσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο, ζε νκόξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζύλζεηεο, ζηε ζπζρέηηζε ιέμεσλ 

ηεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε 

ζπλώλπκα θαη αληώλπκα, θ.ιπ.· 

ii. κία (1) εξώηεζε γξακκαηηθήο· 

iii. κία (1) εξώηεζε ζπληαθηηθνύ· 

Οη εξσηήζεηο απηέο (ππό ηα ζηνηρεία γ «i», «ii» θαη «iii») κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε δύν 

ηζνδύλακα βαζκνινγηθώο ππνεξσηήκαηα. 

δ) λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθό είδνο ηνπ θεηκέλνπ, 

ζηνλ ζπγγξαθέα ή ζην έξγν ηνπ. 

Η κεηάθξαζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο θαη θαζεκηά από ηηο επηά (7) εξσηήζεηο 

κε δέθα (10) κνλάδεο. 

III. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Απσαία Δλληνική Γλώζζα και Γπαμμαηεία ηεο Β΄ ηάμεο 

Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ (Οκάδα Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ) δίδεηαη ζε θσηναληίγξαθν: 

1. Απόζπαζκα δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ από ην πξσηόηππν, 12-20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή ζπλνρή 

θαη δεηείηαη από ηνπο καζεηέο: 

α) λα κεηαθξάζνπλ ζηε Νέα Διιεληθή έλα ηκήκα ηνπ 8-10 ζηίρσλ· 

β) λα απαληήζνπλ επί ηνπ θεηκέλνπ απηνύ ζε: 

i. δύν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, αμίεο, πξνβιήκαηα, 

ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζηνλ ραξαθηήξα πξνζώπσλ, ζην ηζηνξηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό πιαίζην 

ηεο επνρήο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή θαη ζύλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ παξνπζίαζε θαη 

αμηνιόγεζε επηρεηξεκάησλ, ζε πθνινγηθά θαη αηζζεηηθά ζέκαηα θ.ιπ. 

ii. κία (1) εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθό είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ζηνλ ζπγγξαθέα ή 

ζην έξγν ηνπ· 

iii. κία (1) εξώηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζύλζεζε 

ιέμεσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο, ζε νκόξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζύλζεηεο, ζην ζπζρεηηζκό 
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ιέμεσλ ηεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε 

ζπλώλπκα θαη αληώλπκα θ.ιπ. 

2. Απόζπαζκα αδίδαθηνπ θεηκέλνπ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ από ην πξσηόηππν, 10-12 ζηίρσλ 

ζηεξεόηππεο έθδνζεο, κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη δεηείηαη από ηνπο καζεηέο: 

α) λα ην κεηαθξάζνπλ ζηε Νέα Διιεληθή· 

β) λα απαληήζνπλ επί ηνπ θεηκέλνπ απηνύ ζε: 

i. κία (1) εξώηεζε γξακκαηηθήο· 

ii. κία (1) εξώηεζε ζπληαθηηθνύ· 

Καζεκία από ηηο εξσηήζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ, ππό ηα ζηνηρεία ΙΙ, β, i θαη ii, κπνξεί 

λα αλαιύεηαη ζε δύν ηζνδύλακα βαζκνινγηθώο ππνεξσηήκαηα. 

Η κεηάθξαζε ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο, ε κεηάθξαζε ηνπ 

αδίδαθηνπ κε ηξηάληα (30) θαη θαζεκία από ηηο έμη (6) ζπλνιηθά εξσηήζεηο ηνπ δηδαγκέλνπ θαη 

ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ κε δέθα (10) κνλάδεο. 

IV. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Απσαία Δλληνική Γλώζζα ηεο Γ΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ ηζρύνπλ ηα εμήο:  

1. Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο απόζπαζκα δηδαγκέλνπ «θεηκέλνπ 12 – 20 ζηίρσλ» κε λνεκαηηθή 

ζπλνρή θαη ηνπο δεηείηαη:  

α) λα κεηαθξάζνπλ έλα ηκήκα ηνπ 8-10 ζηίρσλ ζηε λέα ειιεληθή θαη β) λα απαληήζνπλ ζε:  

i. Γύν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο /αμίεο/ πξνβιήκαηα, 

ζηε ζηάζε/ ήζνο/ ραξαθηήξα ησλ πξνζώπσλ, ζην ηζηνξηθό/ θνηλσληθό/ πνιηηηζηηθό πιαίζην ηεο 

επνρήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή/ ζύλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε πθνινγηθά/ αηζζεηηθά ζέκαηα, κε βάζε 

νιόθιεξν ην αλσηέξσ απόζπαζκα.  

ii. Μία (1) εξώηεζε εξκελεπηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζε ηκήκαηα ηνπ από κεηάθξαζε 

δηδαζθόκελνπ θεηκέλνπ, ζε ζπζρεηηζκό κε ην παξαπάλσ εμεηαδόκελν πξσηόηππν απόζπαζκα. Σ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηνηππία ην ζπγθεθξηκέλν κεηαθξαζκέλν ηκήκα.  

iii. Μία (1) εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθό είδνο, ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν, 

ζην ζπγγξαθέα ή ην έξγν ηνπ.  

iv. Μία (1) εξώηεζε ιεμηινγηθή ζεκαζηνινγηθή (ζύλδεζε ιέμεσλ αξραίαο θαη λέαο, δηαηήξεζε 

ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, νηθνγέλεηεο νκόξξηδσλ ιέμεσλ, απιώλ ή ζύλζεησλ, ζπλώλπκα, 

αληώλπκα).  

2. Γίλεηαη επίζεο αδίδαθην πεδό θείκελν αηηηθήο δηαιέθηνπ 10-12 ζηίρσλ θαη δεηείηαη: α) λα ην 

κεηαθξάζνπλ ζηε λέα ειιεληθή θαη  
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β) λα απαληήζνπλ ζε:  

i. Μία (1) εξώηεζε γξακκαηηθήο θαη 

ii. Μία (1) εξώηεζε ζπληαθηηθνύ. 

Κάζε εξώηεζε ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε δύν ππνεξσηήκαηα, αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.  

3. Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

α) Η κεηάθξαζε ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο θαη ηνπ αδίδαθηνπ κε 

20 κνλάδεο ηεο εθαηνληάβαζκεο θιίκαθαο.  

β) Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο ηεο εθαηνληάβαζκεο θιίκαθαο.  

γ) Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ δηδαγκέλσλ θεηκέλσλ γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη από ην 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ δηδαζθαιία από κεηάθξαζε, δελ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε ππό ζηνηρείν 1.β.ii 

εξκελεπηηθή εξώηεζε θαη ηόηε νη δύν πξώηεο ππό ζηνηρείν 1.β.i εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο 

βαζκνινγνύληαη ε θαζεκία κε δέθα πέληε (15) κνλάδεο ηεο εθαηνληάβαζκεο θιίκαθαο.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ ηόζν ζην δηδαγκέλν όζν θαη ζην αδίδαθην θείκελν 

κπνξεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην είδνο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ αμηνινγνύληαη, λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα είδε εξσηήζεσλ.  

Β. Νέα Δλληνική Γλώζζα 

1. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο Νέαρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ θαη 

Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν έλα ή 

δύν θείκελα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο από ηνλ έληππν ή/θαη ηνλ ειεθηξνληθό ιόγν (βηβιία, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν), πνπ αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, 

επηζηεκνληθά ή άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη έρνπλ λνεκαηηθή πιεξόηεηα. Τα θείκελα 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζε ηξία (3) ζέκαηα. Σπγθεθξηκέλα θαινύληαη: 

α) λα απαληήζνπλ ζε δύν (2) εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: 

i. ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ (νπηηθέο από ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ε πξαγκαηηθόηεηα, 

ζηόρνη θαη επηρεηξήκαηα ζπγγξαθέα, πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζέηεη, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη θ.ιπ.)· 

ii. ηελ νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ (δηάξζξσζε, δνκή, δηαίξεζε, ηίηινη ελνηήησλ, ζπλνρή, 

αιιεινπρία, ηξόπνη αλάπηπμεο, ζπιινγηζηηθή πνξεία θ.ιπ.)· 

β) λα απαληήζνπλ ζε δύν (2) εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ: 
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i. ζε ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία (ζεκαζίεο ιέμεσλ, ζπλώλπκα, αληώλπκα, θαηαζθεπή θξάζεσλ ή 

παξαγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ κε ζεκαζηνινγηθά 

ηζνδύλακεο θ.ιπ.)· 

ii. ζηελ επηζήκαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο κνξθνζπληαθηηθώλ δνκώλ θαη πθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηθνηλσληαθνύο ζηόρνπο ηνπ ζπγγξαθέα (ελεξγεηηθή ή 

παζεηηθή ζύληαμε, γισζζηθέο πνηθηιίεο, αλαθνξηθή θαη πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο 

[δεισηηθή θαη ζπλππνδεισηηθή ρξήζε], ζηνηρεία πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ρξήζε εηδηθνύ ιεμηινγίνπ, 

είδνο θεηκέλνπ θ.ιπ.). 

γ) λα ζπλζέζνπλ δηθό ηνπο θείκελν (εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην), ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

ζεκαηηθά κε ην θείκελν ή ηα θείκελα πνπ ηνπο δόζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απαληνύλ κε 

πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία ζηα δεηνύκελα, δηαηππώλνπλ θξίζεηο θαη ζρόιηα ή αλαπηύζζνπλ 

ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απόςεηο. Η έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ θπκαίλεηαη από 350 έσο 400 ιέμεηο. 

Τν πξώην (α) ζέκα βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο, ην δεύηεξν (β) κε είθνζη πέληε 

(25) θαη ην ηξίην (γ) κε πελήληα (50). Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ α΄ θαη ηνπ 

β΄ ζέκαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ 

βαζκό ηεο δπζθνιίαο ηνπο θαη νη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ 

ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο. 

2. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο Νέαρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε 

θσηναληίγξαθν έλα θείκελν πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο από ηνλ έληππν ή/θαη ηνλ ειεθηξνληθό ιόγν 

(βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν), πνπ αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, 

επηζηεκνληθά ή άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη έρεη λνεκαηηθή πιεξόηεηα. Τν θείκελν 

ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) ζέκαηα ππό ηα ζηνηρεία α, β, γ, δ. 

Σπγθεθξηκέλα, θαινύληαη: 

α) λα δώζνπλ ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ δνζέληνο θεηκέλνπ, ε έθηαζε ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

β) λα απαληήζνπλ ζε δύν (2) εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: 

i. ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ (νπηηθέο από ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ε πξαγκαηηθόηεηα, 

ζηόρνη θαη επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζέηεη, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη 

θ.ιπ.)· 

ii. ηελ νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ (δηάξζξσζε, δνκή, δηαίξεζε, ηίηινη ελνηήησλ, ζπλνρή, ελόηεηα, 

αιιεινπρία, ηξόπνη αλάπηπμεο, ζπιινγηζηηθή πνξεία θ.ιπ.)· 
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γ) λα απαληήζνπλ ζε δύν (2) εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ: 

i. ζε ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία (ζεκαζίεο ιέμεσλ, ζπλώλπκα, αληώλπκα, ζρεκαηηζκόο 

πξνηάζεσλ, πεξηόδσλ ή παξαγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο, αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ 

ή θξάζεσλ κε ζεκαζηνινγηθά ηζνδύλακεο θ.ιπ.)· 

ii. ζηελ επηζήκαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο κνξθνζπληαθηηθώλ δνκώλ θαη πθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηθνηλσληαθνύο ζηόρνπο ηνπ ζπγγξαθέα (ελεξγεηηθή ή 

παζεηηθή ζύληαμε, ρξήζε ζηίμεο, γισζζηθέο πνηθηιίεο, αλαθνξηθή θαη πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

γιώζζαο [δεισηηθή θαη ζπλππνδεισηηθή ρξήζε], ζηνηρεία πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ρξήζε εηδηθνύ 

ιεμηινγίνπ, είδνο θεηκέλνπ θ.ιπ.)·  

δ) λα ζπλζέζνπλ δηθό ηνπο θείκελν (εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη ζεκαηηθά κε ην θείκελν πνπ ηνπο δόζεθε), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απαληνύλ κε 

πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία ζηα δεηνύκελα, δηαηππώλνπλ θξίζεηο θαη ζρόιηα ή αλαπηύζζνπλ 

ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απόςεηο. Η έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ θπκαίλεηαη από 400 έσο 500 ιέμεηο. 

Τν πξώην (α) ζέκα βαζκνινγείηαη κε είθνζη (20) κνλάδεο, ην δεύηεξν (β) θαη ην ηξίην (γ) κε 

δεθαπέληε πέληε (15) κνλάδεο ην θαζέλα θαη ην ηέηαξην (δ) κε πελήληα (50). Η θαηαλνκή ηεο 

βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ «β» θαη ηνπ «γ» ζέκαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε 

ππνεξσηήκαηα, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηνπο θαη νη βαζκνινγηθέο 

κνλάδεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο 

καζεηέο. 

3. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο Νεοελληνικήρ Γλώζζαρ ηεο Γ΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν 

απόζπαζκα θεηκέλνπ (δνθηκηαθνύ, ινγνηερληθνύ, άξζξνπ θ.η.ι.) κηαο έσο δύν ζειίδσλ από 

βηβιίν, εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό (ή θαηαζθεπαζκέλν γηα ην ζθνπό ηεο αμηνιόγεζεο) πνπ 

αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά ή άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο θαη έρεη λνεκαηηθή πιεξόηεηα. Tν θείκελν απηό αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηιεπηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ζεκαηηθνύο θύθινπο νηθείνπο ζηνπο 

καζεηέο από ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία. Οη καζεηέο θαινύληαη: 

α) Να δώζνπλ κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ απηνύ, ηεο νπνίαο ε έθηαζε θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

β) Να απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη: 

i. ε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ (ηδενινγηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, επηρεηξήκαηα ζπγγξαθέα, 

πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη, θ.η.ι.) 
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ii. ε νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ (δηάξζξσζε, δνκή δηαίξεζε θαη ηηηινθόξεζε ελνηήησλ, ζπλνρή, 

ελόηεηα, ζπιινγηζηηθή, θ.η.ι.) 

iii. ηα ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία (ζεκαζία ιέμεσλ, ζπλώλπκα - αληώλπκα, θαηαζθεπή θξάζεσλ 

ή παξαγξάθσλ κε νξηζκέλεο ιέμεηο, αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ θ.η.ι.). 

iv. ε ηθαλόηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ κνξθνζπληαθηηθώλ δνκώλ, θαζώο θαη 

λα ρεηξίδνληαη απηέο ηηο δνκέο, αλάινγα κε ηνπο επηθνηλσληαθνύο ζηόρνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

γ) Να ζπληάμνπλ έλα θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην, κε ην νπνίν θξίλνπλ ή 

ζρνιηάδνπλ θάπνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ή αλαπηύζζνπλ πξνζσπηθέο απόςεηο, παίξλνληαο 

αθνξκή από ην θείκελν. Η έθηαζε ηεο αλάπηπμεο απηήο θαζνξίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ρσξίο λα 

ππεξβαίλεη ηηο 600 ιέμεηο. 

Τν πξώην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 25 κνλάδεο, ην δεύηεξν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 35 κνλάδεο, 

νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, ελώ ην ηξίην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο. 

Καηά ηε βαζκνιόγεζε όισλ ησλ ζεκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε ε νξζνγξαθία, ε δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ, ν ιεμηινγηθόο πινύηνο, ε αθξίβεηα θαη ε νξζόηεηα ηεο δηαηύπσζεο θαζώο θαη ην 

πεξηερόκελν. 

Γ. Λογοηεσνία 

1. Α. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ζηελ Α΄ Τάμε 

Ηκεξεζίνπ θαη ζηελ Α΄ Τάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο αδίδαθην 

θείκελν, νκνεηδέο ή νκόζεκν κε ηηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί («Τα θύια ζηε 

ινγνηερλία», «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» θαη «Θέαηξν»). 

1. Σε πεξίπησζε πνπ ην θείκελν αλαθέξεηαη ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «Τα θύια ζηε 

Λνγνηερλία» θαη «Θέαηξν», νη καζεηέο θαινύληαη: 

α) λα επηζεκάλνπλ ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη λα ηα εληάμνπλ ζηνλ ηόπν 

θαη ζηνλ ρξόλν ηεο αθήγεζεο· 

β) λα δηαθξίλνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ έλα ή δύν ινγνηερληθνύο ραξαθηήξεο, θάλνληαο 

αλαθνξέο ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ, ζηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν ή ζε θνηλσληθά ζηεξεόηππα 

ζρεηηδόκελα κε ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ, θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε αληίζηνηρεο 

παξαπνκπέο ζην θείκελν· 

γ) λα βξνπλ ηνλ αθεγεηή ηεο ηζηνξίαο θαη λα αιιάμνπλ ην πξόζσπν ηνπ αθεγεηή ώζηε λα 

θαλεί ε αληίζηνηρε αιιαγή ζηελ νπηηθή ηεο αθήγεζεο ή λα κεηαηξέςνπλ ην δηαινγηθό κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ ζε ζπλερή αθεγεκαηηθό ιόγν· 

δ) λα δηαηππώζνπλ ζε κία ή δύν παξαγξάθνπο ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ 

θεηκέλνπ ζπζρεηίδνληάο ην κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο καο. 
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Οη εξσηήζεηο ππό ηα ζηνηρεία «α» θαη «β» βαζκνινγνύληαη κε 50 κνλάδεο (α = 25 κνλάδεο + β 

= 25 κνλάδεο) θαη ζπλνδεύνπλ ην αδίδαθην θείκελν. 

Οη εξσηήζεηο ππό ηα ζηνηρεία «γ» θαη «δ» βαζκνινγνύληαη κε 50 κνλάδεο (γ= 25 κνλάδεο + δ= 

25 κνλάδεο). 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ην πνίεκα αλήθεη ζηελ ελόηεηα «Παξάδνζε θαη Μνληεξληζκόο ζηε 

λενειιεληθή πνίεζε», νη καζεηέο θαινύληαη: 

α) λα αλαγλσξίζνπλ ζην πνίεκα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο ή ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο· 

β) λα επηζεκάλνπλ ζην πνίεκα εθθξαζηηθά κέζα θαη εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο (κεηαθνξέο, 

παξνκνηώζεηο, εηθόλεο, ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε γιώζζα, όπσο ιόγηεο, ιατθέο ηδησκαηηθέο ή 

αληηιπξηθέο ιέμεηο θ.ιπ.) θαη λα ζρνιηάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο· 

γ) λα επηζεκάλνπλ ζην πνίεκα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγνηερληθνύ ξεύκαηνο (π.ρ. 

ξνκαληηζκόο, ζπκβνιηζκόο θ.ιπ.) ζην νπνίν αλήθεη· 

δ) λα ζρνιηάζνπλ ζε κία ή δύν παξαγξάθνπο βαζηθά ζύκβνια ή ζέκαηα ηνπ πνηήκαηνο θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζην θείκελν. 

Οη εξσηήζεηο ππό ηα ζηνηρεία «α» θαη «β» βαζκνινγνύληαη κε 50 κνλάδεο (α = 25 κνλάδεο + β 

= 25 κνλάδεο) θαη ζπλνδεύνπλ ην αδίδαθην θείκελν. 

Οη εξσηήζεηο ππό ηα ζηνηρεία «γ» θαη «δ» βαζκνινγνύληαη κε 50 κνλάδεο (γ = 25 κνλάδεο + δ 

= 25 κνλάδεο). 

Β. Γηα ηελ εμέηαζε ζηε Νέα Δλληνική Λογοηεσνία ζηε Β΄ Τάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν πεδό ή πνηεηηθό θείκελν, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

δηδαρζείζα ύιε, θαζώο θαη αδίδαθην πεδό ή πνηεηηθό θείκελν ίζεο θαηά πξνζέγγηζε δπζθνιίαο κε 

ην δηδαγκέλν, κε ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο.  

Οη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξα (4) ζέκαηα, από ηα νπνία δύν (2), ηα ππό ηα 

ζηνηρεία «α» θαη «β» ζπλνδεύνπλ ην αδίδαθην θείκελν, θαη δύν (2), ηα ππό ηα ζηνηρεία «γ» θαη 

«δ», αλαθέξνληαη ζην δηδαγκέλν θείκελν. Τα ζέκαηα αθνξνύλ: 

α) ζηνλ εξκελεπηηθό ζρνιηαζκό ηνπ αδίδαθηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ· 

β) ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην αδίδαθην 

θείκελν (π.ρ. δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα βξνπλ κεηαθνξέο, παξνκνηώζεηο, εηθόλεο, ζηνηρεία 

πνπ αθνξνύλ ηε γιώζζα, όπσο ιόγηεο, ιατθέο ηδησκαηηθέο ή αληηιπξηθέο ιέμεηο θ.ιπ.) 

γ) ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ θαη ζε γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ 

άκεζα ή έκκεζα από απηό· 



10 

 

δ) ζηνλ εξκελεπηηθό ή αηζζεηηθό ζρνιηαζκό ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ ή ζηελ αλάπηπμε, ζε κία 

(1) ή δύν (2) παξαγξάθνπο, ρσξίσλ ηνπ. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θάζε ζέκα, ην νπνίν κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε δύν 

εξσηήζεηο. Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηνλ βαζκό ηεο δπζθνιίαο ηνπο θαη νη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θάζε εξώηεζεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε 

δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο».  

2. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε 

θσηναληίγξαθν πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο πεδό ή πνηεηηθό θείκελν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

δηδαρζείζα ύιε, θαζώο θαη αδίδαθην πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο πεδό ή πνηεηηθό θείκελν (ίζεο θαηά 

πξνζέγγηζε δπζθνιίαο κε ην δηδαγκέλν), κε ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο. Τν αδίδαθην θείκελν 

εληάζζεηαη γξακκαηνινγηθά ζε κία από ηηο ελόηεηεο ηνπ νηθείνπ δηδαθηηθνύ  εγρεηξηδίνπ (Νέα 

Αζελατθή Σρνιή: Η πεδνγξαθία, Νεόηεξε Λνγνηερλία: Πξώηε 10εηία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

Νεόηεξε Πνίεζε, Πεδνγξαθία: H πεδνγξαθία ηνπ Μεζνπνιέκνπ). Οη καζεηέο θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ ζηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) ζέκαηα, πνπ κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε δύν (2) εξσηήζεηο 

ην θαζέλα, από ηα νπνία δύν (2), θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ππό ηα ζηνηρεία «α» θαη «β», ζπλνδεύνπλ 

ην αδίδαθην θείκελν, θαη δύν (2), ηα ππό ηα ζηνηρεία «γ» θαη «δ», αλαθέξνληαη ζην δηδαγκέλν 

θείκελν. Τα ζέκαηα αθνξνύλ: 

α) ζηελ θαηαλόεζε ηνπ αδίδαθηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ, ζηνλ εξκελεπηηθό ζρνιηαζκό 

παξαγξάθσλ ή ζηίρσλ ηνπ, ζηελ επηζήκαλζε ζπκβόισλ (κπζηθώλ ή άιισλ), ζηελ αμηνιόγεζε 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε απηό, ζηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ πξνζώπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ ηόπν θαη ζηνλ ρξόλν ηεο αθήγεζεο θ.ιπ. 

β) ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην αδίδαθην 

θείκελν (π.ρ. δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ κεηαθνξέο, 

παξνκνηώζεηο, επαλαιήςεηο, εηθόλεο, ζηνηρεία ηεο γιώζζαο, όπσο ιόγηεο, ιατθέο ηδησκαηηθέο ή 

αληηιπξηθέο ιέμεηο θ.ιπ.) θαη ζηελ επαιήζεπζε κηαο θξίζεο ζρεηηθήο κε ην θείκελν (ην είδνο ηνπ, 

ηε ινγνηερληθή γεληά ηνπ δεκηνπξγνύ ή ην ινγνηερληθό ξεύκα ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν, ην 

ύθνο ηνπ, ηε δνκή ηνπ θ.ιπ.). 

γ) ζε γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ άκεζα ή έκκεζα από ην δηδαγκέλν θείκελν θαη 

αθνξνύλ ζην είδνο ηνπ, ζηνλ ζπγγξαθέα, ζην ινγνηερληθό ξεύκα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην 

θείκελν, ζε ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο θ.ιπ. 

δ) ζηνλ εξκελεπηηθό ή αηζζεηηθό ζρνιηαζκό ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ (ζηελ θαηαλόεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ζηε δνκή, ζηνλ ζρνιηαζκό θξάζεσλ, ζηίρσλ ή παξαγξάθσλ, ζηελ αλάπηπμε 
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ρσξίσλ ζε κία (1) ή δύν (2) παξαγξάθνπο, ζε ραξαθηεξηζκνύο πξνζώπσλ, ζε ζηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο, ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ, ζε απιά πθνινγηθά 

ζηνηρεία θ.ιπ.). 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θάζε ζέκα. Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο 

εξσηήζεηο ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκό ηεο δπζθνιίαο ηνπο θαη 

νη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θάζε εξώηεζεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη 

αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο. 

3. Η εμέηαζε ζηα καζήκαηα «Νεοελληνική Λογοηεσνία» Γεληθήο Παηδείαο θαη «Λογοηεσνία» 

ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ αλαθέξεηαη ζε πεδό ή πνηεηηθό θείκελν πνπ 

πεξηέρεηαη ζηε δηδαρζείζα ύιε ηεο αληίζηνηρεο ηάμεο, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε 

θσηνηππία, καδί κε ηηο αλαγθαίεο ζεκαζηνινγηθέο ή άιιεο δηεπθξηλίζεηο. Τν θείκελν ζπλνδεύεηαη 

από πέληε εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη: 

α) ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ θαη ζε γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ άκεζα ή 

έκκεζα από ην θείκελν (1 εξώηεζε), 

β) ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ επαιήζεπζε ή δηάςεπζε κηαο θξίζεο κε βάζε ην θείκελν, ζε 

παξαηεξήζεηο επί ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ ηνπ θεηκέλνπ (πθνινγηθή δηεξεύλεζε, 

αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνύ ζε δηάθνξα επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο) (2 

εξσηήζεηο), 

γ) ζε ζρνιηαζκό ή ζηε ζύληνκε αλάπηπμε, ζε 1-2 παξαγξάθνπο, νξηζκέλσλ ρσξίσλ ηνπ 

θεηκέλνπ (1 εξώηεζε), 

δ) ζε ζρνιηαζκό αδίδαθηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο επίζεο ζε 

θσηνηππία θαη είλαη ίζεο, θαηά πξνζέγγηζε, δπζθνιίαο κε ην δηδαγκέλν (1 εξώηεζε). 

Η εξώηεζε α βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο, νη δύν εξσηήζεηο ηεο β΄ πεξίπησζεο 

κε είθνζη (20) κνλάδεο ε θαζεκία, ε εξώηεζε γ΄ κε εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο θαη ε εξώηεζε δ΄ κε 

είθνζη (20) κνλάδεο. 

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία (1) εξώηεζε αλαιύεηαη ζε ππνεξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ 

πξνβιέπεηαη γη’ απηήλ θαηαλέκεηαη ηζόηηκα ζηα ππνεξσηήκαηα, εθηόο αλ θαηά ηελ αλαθνίλσζε 

ησλ ζεκάησλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο γη’ απηά. 
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Γ. Ηζηοπία  

1. Οη καζεηέο ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ θαη Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ 

αμηνινγνύληαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηοπίαρ κε ζπλδπαζκό ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνύληαη 

ζε δύν (2) νκάδεο: 

Ι. Σηελ νκάδα Α΄ πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα πνπ αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε 

ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη ηζηνξηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά 

θαηλόκελα ή γεγνλόηα, δξάζε πξνζώπσλ θ.ιπ.): 

1. Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (1.α), πνπ 

βαζκνινγνύληαη κε δέθα (10) κνλάδεο·β) εμήγεζε δύν ή ηξηώλ ηζηνξηθώλ όξσλ/ελλνηώλ (1.β), 

πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

2. Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο (2.α.) θαη (2.β.) θαη 

βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 

ΙΙ. Σηελ νκάδα Β΄ πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε δύν 

επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε ζύλζεζε ησλ 

ηζηνξηθώλ γλώζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο (αλάιπζε ή ζύλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθώλ, 

απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζώπσλ, αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ, ζύγθξηζε απόςεσλ, πξνέθηαζε 

ηζηνξηθώλ πιεξνθνξηώλ θ.ιπ.). Τα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη από ελόηεηεο ηεο 

εμεηαζηέαο ύιεο δηαθνξεηηθέο εθείλσλ από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) 

ηεο νκάδαο Α΄ θαη βαζκνινγνύληαη αζξνηζηηθά κε 50 κνλάδεο. Σηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο 

θσηνηππεκέλν. Τν πιηθό απηό πξνέξρεηαη από ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα 

ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη από όια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ εμαγσγή 

ηζηνξηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Η βαζκνινγία θάζε εξώηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δύν νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε 

δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο. 

2. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηοπίαρ ηεο B΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

κε ζπλδπαζκό ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνύληαη ζε δύν (2) νκάδεο: 

Η. Σηελ νκάδα Α΄ πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα πνπ αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε 

ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη ηζηνξηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά 

θαηλόκελα ή γεγνλόηα, δξάζε πξνζώπσλ θ.ιπ.): 
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1. Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (1.α), πνπ 

βαζκνινγνύληαη κε δέθα (10) κνλάδεο β) εμήγεζε δύν (2) ή ηξηώλ (3) ηζηνξηθώλ όξσλ/ελλνηώλ 

(1.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

2. Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο (2.α) θαη (2.β) θαη 

βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 

ΗΗ. Σηελ νκάδα Β΄ πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε 

δύν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε ζύλζεζε ησλ 

ηζηνξηθώλ γλώζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο (αλάιπζε ή ζύλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθώλ, 

απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζώπσλ, αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ, ζύγθξηζε απόςεσλ, πξνέθηαζε 

ηζηνξηθώλ πιεξνθνξηώλ θ.ιπ.). Πξνο απνθπγήλ επηθαιύςεσλ, ηα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο 

επηιέγνληαη από ηελ εμεηαζηέα ύιε κε ηξόπν ώζηε λα είλαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ην γλσζηηθό 

ηνπο πεξηερόκελν από ηηο εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) ηεο νκάδαο Α΄ θαη βαζκνινγνύληαη 

αζξνηζηηθά κε πελήληα (50) κνλάδεο. Σηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Τν 

πιηθό απηό πξνέξρεηαη από ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα ηέρλεο, 

θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη από όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ εμαγσγή 

ηζηνξηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Η βαζκνινγία θάζε εξώηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δύν (2) νκάδσλ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο 

θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο. 

3. Η Ηζηοπία σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο θαη σο κάζεκα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο & 

Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ 

Λπθείνπ εμεηάδεηαη κε ζπλδπαζκό εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνύληαη ζε δύν νκάδεο.  

α) Σηελ πξώηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δύν ζέκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαιύνληαη ζε εξσηήζεηο 

κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη ηζηνξηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ (ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά γεγνλόηα, 

ρξνλνινγίεο, δξάζε ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά 

θαηλόκελα, θ.η.ι.) θαη ε θαηαλόεζή ηνπο.  

β) Σηε δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα πνπ απαηηνύλ ζύλζεζε 

ηζηνξηθώλ γλώζεσλ θαη θξηηηθή ηθαλόηεηα (αμηνινγήζεηο ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ ή ηζηνξηθώλ 

πξνζώπσλ, αλάιπζε αηηηώλ ή ζπλζεθώλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηε δηακόξθσζε θαη εμέιημε 

ζεκαληηθώλ ηζηνξηθώλ θαηλνκέλσλ θ.η.ι.). Σηελ πεξίπησζε απηή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 
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θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηνηππία. Tν 

πιηθό απηό αθνξά γξαπηέο ηζηνξηθέο πεγέο, εηθαζηηθά έξγα, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θ.η.ι. πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή σο κέζα άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή 

ηζηνξηθώλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία από ηηο νκάδεο απηέο. Η θαηαλνκή ηεο 

βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκό 

δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη 

αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο. 

Δ. Λαηινικά  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Λαηινικών ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ 

Σπνπδώλ ηεο Γ΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν 10-15 ζηίρσλ θαη δεηείηαη από απηνύο:  

α) λα ην κεηαθξάζνπλ ζηε λέα ειιεληθή γιώζζα.  

β) λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο: δύν (2) γξακκαηηθέο θαη δύν (2) ζπληαθηηθέο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε ππνεξσηήκαηα.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

i. Μεηάθξαζε θεηκέλνπ 40 κνλάδεο. 

ii. Κάζε γξακκαηηθή ή ζπληαθηηθή παξαηήξεζε 15 κνλάδεο.  

ΣΤ. Μαθημαηικά  

1. Η εμέηαζε ζηελ Άλγεβπα θαη ηε Γεωμεηπία ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γίλεηαη σο εμήο: 

Ι. Σηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα από ηελ εμεηαζηέα ύιε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε 

γλώζε ελλνηώλ θαη νξνινγίαο, ε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ, ε ηθαλόηεηα 

εθηέιεζεο γλσζηώλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιύεη, λα ζπλζέηεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν πιηθό, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο 

θαηάιιειεο κεζόδνπ. 

ΙΙ. Τα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξώλνληαη σο εμήο: 

α. Τν πξώην ζέκα απνηειείηαη από δύν κέξε. Τν πξώην κέξνο πεξηέρεη πέληε (05) εξσηήζεηο 

αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, Σσζηνύ - Λάζνπο, αληηζηνίρηζεο) κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη ησλ ζπνπδαηόηεξσλ 
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ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξίαο ζε όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο ύιεο. Σην 

δεύηεξν κέξνο δεηείηαη ε απόδεημε κίαο απιήο πξόηαζεο (ηδηόηεηαο, ιήκκαηνο, ζεσξήκαηνο ή 

πνξίζκαηνο), πνπ είλαη απνδεδεηγκέλε ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην. 

β. Τν δεύηεξν ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε πνπ είλαη εθαξκνγή νξηζκώλ, αιγνξίζκσλ ή 

πξνηάζεσλ (ηδηνηήησλ, ζεσξεκάησλ, πνξηζκάησλ). 

γ. Τν ηξίην ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε πνπ απαηηεί από ηνλ καζεηή ηθαλόηεηα 

ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ θαη απνδεηθηηθώλ ή ππνινγηζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

δ. Τν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε ή έλα πξόβιεκα πνπ ε ιύζε ηνπ απαηηεί από 

ηνλ καζεηή ηθαλόηεηεο ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο γλώζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επίιπζήο ηνπ. 

Τν δεύηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα κπνξνύλ λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιύζε. 

ΙΙΙ. Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα (4) 

ζέκαηα. Δηδηθόηεξα, ζην πξώην ζέκα ην πξώην κέξνο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο, ελώ ην 

δεύηεξν κέξνο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. Σην δεύηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε 

θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

βαζκό δπζθνιίαο ηνπο θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ. 

2. Η εμέηαζε ζηα Μαθημαηικά και Σηοισεία Σηαηιζηικήρ σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο θαη 

ζηα Μαθημαηικά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ θαη ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γίλεηαη σο εμήο 

Σηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα από ηελ εμεηαζηέα ύιε, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

αλαιύνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθώλ 

ζηνηρείσλ, ε γλώζε ελλνηώλ θαη νξνινγίαο θαη ε ηθαλόηεηα εθηέιεζεο γλσζηώλ αιγνξίζκσλ, ε 

ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιύεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν 

πιηθό, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειεο κεζόδνπ.  

Tα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξώλνληαη σο εμήο:  

α) Τν πξώην ζέκα απνηειείηαη από εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνύλ έλλνηεο, νξηζκνύο, 

ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη πνξίζκαηα. Με ην ζέκα απηό ειέγρεηαη ε θαηαλόεζε ησλ 

βαζηθώλ ελλνηώλ, ησλ ζπνπδαηόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζώο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε κηαο ινγηθήο δνκήο.  
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β) Tν δεύηεξν θαη ην ηξίην ζέκα απνηειείηαη ην θαζέλα από κία άζθεζε πνπ απαηηεί από ην 

καζεηή ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ απνδεηθηηθώλ ή ππνινγηζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ. Η θάζε άζθεζε κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

γ) Tν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε ή έλα πξόβιεκα πνπ ε ιύζε ηνπ απαηηεί από 

ην καζεηή ηθαλόηεηεο ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. Tν ζέκα απηό κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο 

εξσηήκαηα, ηα νπνία βνεζνύλ ην καζεηή ζηε ιύζε.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Ε. Φςζική, Φημεία, Βιολογία 

1. Σηα καζήκαηα Φςζική θαη Φημεία ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη 

Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζην κάζεκα Φςζική Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε γίλεηαη σο εμήο: 

Ι. Σηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα από ηελ εμεηαζηέα ύιε πνπ θαζνξίδνληαη σο 

εμήο: 

α) Τν πξώην ζέκα απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ε γλώζε ηεο ζεσξίαο ζε όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο ύιεο. 

β) Τν δεύηεξν ζέκα απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλόεζε 

ηεο ζεσξίαο θαη νη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Με 

ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ή λα 

απαληήζνπλ ζε έλα εξώηεκα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

γ) Τν ηξίην ζέκα απνηειείηαη από άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλόηεηα 

ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ, ζεσξηώλ, ηύπσλ, λόκσλ θαη αξρώλ θαη κπνξεί λα αλαιύεηαη 

ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα. 

δ) Τν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από έλα πξόβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηεί ηθαλόηεηα 

ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο γλώζεσλ, αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζήο 

ηνπ. Tν πξόβιεκα απηό ή ε άζθεζε κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα. 

ΙΙ. Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα 

ζέκαηα. Δηδηθόηεξα, ζην πξώην ζέκα θάζε κία εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο θαη ζην 

δεύηεξν ζέκα ε πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο θαη ε δεύηεξε κε 13 κνλάδεο. Σην 

ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκό δπζθνιίαο θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ. 
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2. Σην κάζεκα Βιολογία ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζε 4 ηζόβαζκα ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ 

αθόινπζε κνξθή, πεξηερόκελν θαη ζθνπό: 

1ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη πέληε (5) ηζόβαζκεο αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ, 

όπσο: πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνύ-ιάζνπο, δηαδεπθηηθήο απάληεζεο (από ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

επηιέγεη όπνηα ή όπνηεο ζπλερίδνπλ νξζά κηα εκηηειή θξάζε) θ.ά. 

Τν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ θαη ηεο θαηαλόεζεο από ηνλ καζεηή 

βηνινγηθώλ ελλνηώλ, δηαδηθαζηώλ ή θαηλνκέλσλ από έλα επξύ ηκήκα ηεο εμεηαζηέαο ύιεο. 

2ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο νη νπνίεο βαζκνινγνύληαη κε δώδεθα (12) θαη 

δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο 

ππνεξσηήκαηα. 

Τν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα αλαθαιεί γλώζεηο πνπ έρεη 

απνθηήζεη γύξσ από ην εμεηαδόκελν ζέκα (βηνινγηθή έλλνηα, δηαδηθαζία ή θαηλόκελν) θαη λα ηηο 

εθζέηεη ή/θαη λα ηεθκεξηώλεη ηηο απόςεηο ηνπ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα. 

3ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνύληαη κε δώδεθα (12) θαη 

δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο 

ππνεξσηήκαηα. 

Κάζε κία από ηηο εξσηήζεηο απηέο πεξηιακβάλεη κηα απεηθόληζε (εηθόλα, δηάγξακκα ξνήο, 

γξαθηθή παξάζηαζε θ.ά.) πνπ κπνξεί λα απνδίδεη κηα βηνινγηθή δνκή, ιεηηνπξγία ή θαηλόκελν. Η 

απεηθόληζε ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθό επεμεγεκαηηθό θείκελν. 

Ο καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε ππνεξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνύλ ζηε δνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ζρέζε ησλ κεξώλ (αλ πξόθεηηαη γηα βηνινγηθή δνκή), ζηελ έθβαζή ηνπ ή/θαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ (αλ πξόθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ή βηνινγηθό θαηλόκελν) θ.ά. 

Τν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ζεσξεηηθέο γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο (αλάιπζεο, ζύλζεζεο θ.η.ι.) πνπ έρεη απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη, λα 

αληιεί, λα αμηνινγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ηνπ παξέρεη ε 

απεηθόληζε θαη ην επεμεγεκαηηθό θείκελν πνπ ηε ζπλνδεύεη, ώζηε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη 

λα δηαηππώλεη πιήξεηο, ζαθείο θαη ζηνηρεηνζεηεκέλεο απαληήζεηο. 

4ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνύληαη κε δώδεθα (12) θαη 

δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο 

ππνεξσηήκαηα. 

Κάζε εξώηεζε απνηειεί δνθηκαζία ζηελ νπνία ν καζεηήο θαιείηαη είηε λα δηεξεπλήζεη κηα 

πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθώλεζε (π.ρ. ηελ έθβαζε κηαο 

βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο) είηε λα επηιύζεη έλα πξόβιεκα πνπ άπηεηαη εθαξκνγώλ ηεο Βηνινγίαο 
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ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, είηε λα ιύζεη κηα άζθεζε εθαξκόδνληαο ηελ 

θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη αμηνπνηώληαο βηνινγηθνύο λόκνπο θαη ζεσξίεο. 

Τν ζέκα απνζθνπεί ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί, ζε ζπλδπαζκό, 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη από πνηθίιεο πεξηνρέο ηεο ύιεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλά θαη λα εξκελεύεη θαηαζηάζεηο ή λα επηιύεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εθαξκνγέο ηεο Βηνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

3. Η εμέηαζε ζηα καζήκαηα Φςζική θαη Φημεία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ 

Σπνπδώλ ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ 

γίλεηαη σο εμήο 

Σηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή: 

α) Τν πξώην ζέκα απνηειείηαη από εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλώζε ηεο ζεσξίαο ζε 

όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο ύιεο.  

β) Τν δεύηεξν ζέκα απνηειείηαη από εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλόεζε ηεο 

ζεσξίαο θαη ε θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ζπγρξόλσο νη λνεηηθέο δεμηόηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.  

γ) Τν ηξίην ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί 

ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ, ζεσξηώλ, ηύπσλ, λόκσλ θαη αξρώλ. Η άζθεζε 

κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Τν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από έλα πξόβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηνύλ ηθαλόηεηα 

ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο γλώζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία 

επίιπζήο ηνπ. Tν πξόβιεκα απηό ή ε άζθεζε κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

4. Η εμέηαζε ζηε Βιολογία σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο θαη Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Θεηηθώλ Σπνπδώλ ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ 

Λπθείνπ γίλεηαη σο εμήο 

Σηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

α) Tν πξώην θαη δεύηεξν ζέκα απνηεινύληαη από αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ 

έιεγρν ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ θαη ηεο δπλαηόηεηαο παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ εμεηαζηέα ύιε θαη ηεο θαηαλόεζεο από ην καζεηή βηνινγηθώλ ελλνηώλ, 

δηαδηθαζηώλ ή θαηλνκέλσλ. 
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β) Tν ηξίην ζέκα απνηειείηαη από εξσηήζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ 

καζεηή λα αμηνπνηεί ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο (αλάιπζε, ζύλζεζε θ.η.ι.) γηα ηελ 

αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

γ) Tν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε ή έλα πξόβιεκα θαη ζηνρεύεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκό, γλώζεηο ή δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζε γηα 

ηελ επίιπζή ηνπο. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25 κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα. 

Ζ. Πολιηική Παιδεία, Βαζικέρ Απσέρ Κοινωνικών Δπιζηημών, Γεωλογία & Γιασείπιζη 

Φςζικών Πόπων, Κοινωνιολογία, Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων και 

Υπηπεζιών, Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ, Ηζηοπία Κοινωνικών Δπιζηημών  

1. Γηα ηα καζήκαηα Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και 

Κοινωνιολογία) ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Βαζικέρ Απσέρ Κοινωνικών Δπιζηημών (Κοινωνιολογία, 

Οικονομική Δπιζηήμη και Πολιηική Δπιζηήμη) ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ 

Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο. Κάζε 

έλα από ηα δύν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δηδηθόηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξώηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα 

Σσζηνύ-Λάζνπο (5Φ3=15 Μνλάδεο) θαη δύν εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θαζεκία 

βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (5Φ2=10 Μνλάδεο).  

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε 

δεύηεξε κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

β) Η δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 

ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ 

γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο. Κάζε έλα από ηα δύν ζέκαηα πεξηέρεη δύν εξσηήζεηο 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 

κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεύηεξε κε δώδεθα 

(12) κνλάδεο. 
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Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 

κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεύηεξε κε δώδεθα 

(12) κνλάδεο. 

2. Γηα ην κάζεκα «Γεωλογία & Γιασείπιζη Φςζικών Πόπων» ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο 

ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο. 

β) Η δεύηεξε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 

ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ 

γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα. 

Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ην βαζκό δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε 

ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο.   

3. Η εμέηαζε ζην κάζεκα Κοινωνιολογία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ 

Σπνπδώλ θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο θαη ζην 

κάζεκα επηινγήο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Υπεξεζηώλ ζηε Γ΄ ηάμε 

Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο εξσηήζεσλ:  

α) Η πξώηε απνηειείηαη από εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ 

γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο.  

β) Η δεύηεξε απνηειείηαη από δύν ή ηξεηο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα 

ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλώζεσλ πνπ 

απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία από ηηο νκάδεο απηέο. Η θαηαλνκή ηεο 

βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκό 

δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη 

αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο.  

4. Γηα ην κάζεκα Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ 

Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο νκάδεο εξσηήζεσλ:  
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α) Η πξώηε απνηειείηαη από εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ 

γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο.  

β) Η δεύηεξε απνηειείηαη από κία εξώηεζε κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ζύλζεζεο θαη 

θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη 

καζεηέο.  

γ) Η ηξίηε απνηειείηαη από κία άζθεζε, ε νπνία απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηύπσλ, λόκσλ ή αξρώλ 

γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Η άζθεζε κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε 

επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Η ηέηαξηε απνηειείηαη από έλα πξόβιεκα, ην νπνίν απαηηεί ηελ ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ 

γλώζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό, ηε ζπζρέηηζε θαη αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ. Τν πξόβιεκα 

απηό κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θαζεκία από ηηο νκάδεο απηέο. Η θαηαλνκή ηεο 

βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκό 

δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη 

αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο.  

5. Γηα ην κάζεκα Ηζηοπία Κοινωνικών Δπιζηημών ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο. Κάζε 

έλα από ηα δύν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δηδηθόηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξώηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα 

Σσζηνύ-Λάζνπο (5Φ3=15 Μνλάδεο) θαη δύν εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θαζεκία 

βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (5Φ2=10 Μνλάδεο). 

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε 

δεύηεξε κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

β) Η δεύηεξε νκάδα ζεκάησλ πεξηιακβάλεη δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 

ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ 

γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο. Κάζε έλα από ηα δύν ζέκαηα πεξηέρεη δύν εξσηήζεηο 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 
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Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 

κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεύηεξε κε δώδεθα 

(12) κνλάδεο. 

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 

κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεύηεξε κε δώδεθα 

(12) κνλάδεο. 

Θ. Θπηζκεςηικά 

1. Η γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε ζηα Θπηζκεςηικά ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ θαη Α΄ θαη Β΄ 

ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο. Κάζε 

έλα από ηα δύν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο (5×5=25). 

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε 

δεύηεξε κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

β) Η δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δύν ζέκαηα κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο επξύηεξεο αλάπηπμεο, 

κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζύλδεζεο 

γλώζεσλ, γεγνλόησλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο. 

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη κία (1) εξώηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη επίζεο κία (1) εξώηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 

κνλάδεο. 

2. Γηα ην κάζεκα Θπηζκεςηικά ζηε Β΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ηόζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ όζν θαη ε θαηαλόεζή ηνπο. Κάζε 

έλα από ηα δύν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο (5×5=25).  

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε 

είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Η πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεύηεξε 

κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
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β) Η δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δύν ζέκαηα κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο επξύηεξεο αλάπηπμεο, 

κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζύλδεζεο 

γλώζεσλ, γεγνλόησλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη κία (1) εξώηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη επίζεο κία (1) εξώηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 

κνλάδεο.  

3. Τα Θπηζκεςηικά ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ 

Γεληθνύ Λπθείνπ εμεηάδνληαη κε εξσηήζεηο, νη νπνίεο ηαμηλνκνύληαη ζε δύν νκάδεο: 

α) Σηελ πξώηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ θαηνρή ησλ γλώζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα ύιε θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο. 

β) Σηε δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δύν εξσηήζεηο πνπ απαηηνύλ ζπλδπαζκό γλώζεσλ θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα από κέξνπο ησλ καζεηώλ. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία από ηηο νκάδεο απηέο. Η θαηαλνκή ηεο 

βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκό 

δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη 

αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο.» 

Η. Δθαπμογέρ Πληποθοπικήρ, Διζαγωγή ζηιρ Απσέρ ηηρ Δπιζηήμηρ ηων Ζ/Υ, Ανάπηςξη 

Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον 

1. Η γξαπηή εμέηαζε ζην κάζεκα Δθαπμογέρ Πληποθοπικήρ ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ θαη Α΄ 

ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

α) δύν (2) ζέκαηα ζεσξίαο, 

β) δύν (2) ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ. 

Τα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινύληαη από εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε 

γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο, ε θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο 

ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε 

δπλαηόηεηα παξνπζίαζήο ηνπο κε ζσζηνύο επηζηεκνληθνύο όξνπο θαη ζσζηό γξαπηό ιόγν. 

Τα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεύνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα 

ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκό, γλώζεηο ή δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Η βαζκνινγία πξνθύπηεη θαηά 50% από ηα ζέκαηα ηεο ζεσξίαο (2x25%) θαη θαηά 50% από ηηο 

αζθήζεηο ή ηα πξνβιήκαηα (2x25%). 
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2. Η εμέηαζε ζην κάζεκα Διζαγωγή ζηιρ Απσέρ ηηρ Δπιζηήμηρ ηων Ζ/Υ ζηε Β΄ ηάμε 

Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γίλεηαη σο εμήο: 

i. Σηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα από ηελ εμεηαζηέα ύιε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε 

γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ελλνηώλ θαη νξνινγίαο, ε θξηηηθή ηθαλόηεηα, ε δπλαηόηεηα 

αλαπαξαγσγήο γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ, ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιύεη, λα ζπλζέηεη θαη λα 

δεκηνπξγεί, ζπλδπάδνληαο γλώζεηο ή δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

ii. Τα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξώλνληαη σο εμήο:  

α) Τν πξώην ζέκα απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (πνιιαπιήο 

επηινγήο, Σσζηνύ -Λάζνπο, αληηζηνίρηζεο) κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ησλ 

βαζηθώλ ελλνηώλ θαη ησλ ζπνπδαηόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξίαο ζε όζν ην δπλαηόλ 

επξύηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο ύιεο.  

β) Τν δεύηεξν ζέκα απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλόεζε 

ηεο ζεσξίαο θαη νη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Με 

ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ή λα 

απαληήζνπλ ζε έλα εξώηεκα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

γ) Τν ηξίην ζέκα απνηειείηαη από έλα πξόβιεκα ή κία άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε 

νπνία απαηηεί ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ, ζεσξηώλ, εληνιώλ θαη αξρώλ θαη 

κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιύζε. 

δ) Τν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από έλα πξόβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηεί ηθαλόηεηα 

ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο γλώζεσλ, αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ή επίιπζήο ηνπ. Tν πξόβιεκα απηό ή ε άζθεζε κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο 

εξσηήκαηα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιύζε. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα (4) 

ζέκαηα. Δηδηθόηεξα, ζην πξώην ζέκα θάζε κία εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο θαη 

ζην δεύηεξν ζέκα ε πξώηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο θαη ε δεύηεξε κε 

δεθαηξείο (13) κνλάδεο. Σην ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο 

εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκό δπζθνιίαο θαη θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ. 

3. Η εμέηαζε ζην κάζεκα Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον ηεο 

Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ  θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ 

Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε 
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Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζεσξίαο θαη αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ θαη 

είλαη θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο.  

α) Τα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινύληαη από εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη 

ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο, ε θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, ε ηθαλόηεηα 

αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηόηεηα παξνπζίαζήο ηνπο κε ζσζηνύο επηζηεκνληθνύο όξνπο θαη 

ζσζηό γξαπηό ιόγν.  

β) Τα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεύνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή 

λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκό, γλώζεηο ή δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

Η εμέηαζε ζην κάζεκα απηό πεξηιακβάλεη έλα (1) ζέκα ζεσξίαο θαη ηξεηο (3) αζθήζεηο ή 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ.  

Η βαζκνινγία πξνθύπηεη θαηά 40% από ην ζέκα ηεο ζεσξίαο θαη θαηά 60% (3x20%) από ηηο 

αζθήζεηο ή ηα πξνβιήκαηα.  

ΗΑ. Ξένερ Γλώζζερ  

1. Σηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνύ 

Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε ησλ ξένων γλωζζών πεξηιακβάλεη ζέκαηα δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο. Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη σο εμήο: 

Θέκα 1. Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ 

Γίδεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν (α) 180-350 ιέμεσλ γηα ηα Αγγιηθά θαη (β) 150-180 

ιέμεσλ γηα ηα Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από κία δνθηκαζία κε δέθα (10) 

εξσηήκαηα πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ έιεγρν ζθαηξηθήο θαηαλόεζεο ή/θαη (β) θαηαλόεζεο επηκέξνπο 

κελπκάησλ/πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ (ζύλνιν 30%). 

Θέκα 2α. Λεμηθνγξακκαηηθή 

Γίδεηαη κία (1) δνθηκαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ιεμηινγηθήο ηθαλόηεηαο κε 10 επηκέξνπο 

εξσηήκαηα γηα ηελ Αγγιηθή θαη 5 γηα ηελ Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή. Πξόθεηηαη γηα εξσηήκαηα 

ζπκπιήξσζεο (ζύλνιν 20%). 

Θέκα 2β. Λεμηθνγξακκαηηθή 

Γίδεηαη κία (1) δνθηκαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν γξακκαηηθήο ηθαλόηεηαο κε 10 

επηκέξνπο εξσηήκαηα γηα ηελ Αγγιηθή θαη 5 γηα ηελ Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή. Πξόθεηηαη γηα 

εξσηήκαηα επηινγήο (ζύλνιν 20%). 

Θέκα 3. Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 
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Οη καζεηέο θαινύληαη λα γξάςνπλ έλα θείκελν, έθηαζεο 120-150 ιέμεσλ ζηελ Αγγιηθή θαη 80-

120 ιέμεσλ ζηε Γαιιηθή θαη Γεξκαληθή, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, παξνηξύλζεηο, ή/θαη νδεγίεο 

πνπ παξέρνληαη ζηελ μέλε γιώζζα θαη νη νπνίεο νξίδνπλ κε ζαθήλεηα ην ζπγθεηκεληθό πιαίζην 

ηεο παξαγσγήο ηνπ (δειαδή πνηνο γξάθεη ζε πνηνλ θαη γηα πνηνλ ζθνπό) (ζύλνιν 30%). 

2. Σηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ε εμέηαζε ησλ ξένων γλωζζών ζπλίζηαηαη ζηα 

εμήο: 

α) Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν 150-180 ιέμεσλ θαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

θαηαλόεζήο ηνπ. Κάζε εξώηεζε κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε πεξηζζόηεξα ππνεξσηήκαηα.  

β) Γίλνληαη ηέζζεξηο (4) παξαηεξήζεηο γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ, κέζα από ην 

θείκελν. Κάζε παξαηήξεζε κπνξεί λα έρεη δύν (2) σο ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα.  

γ) Ο καζεηήο θαιείηαη λα παξαγάγεη γξαπηό ιόγν (θαζνδεγνύκελν ή ειεύζεξν) 120-150 

ιέμεσλ.  

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 35% ζηηο εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο α΄ θαη β΄ θαη θαηά 30% 

ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ θεηκέλνπ.  

ΗΒ. Δπεςνηηική Δπγαζία (Project) 

Οη καζεηηθέο νκάδεο θάζε εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο ππνβάιινπλ, κεηά ηελ δεκόζηα παξνπζίαζε 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, πξνο αμηνιόγεζε ηνλ νκαδηθό θάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο ηνπο Δξγαζίαο, 

πνπ πεξηιακβάλεη (α) εξεπλεηηθή έθζεζε γηα ην ζέκα πνπ κειέηεζαλ, ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινύζεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, (β) έλα ζρεηηθό κε ην ζέκα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηέρλεκα (αθίζα, ηζηνζειίδα, βίληεν, πόζηεξ, θπιιάδην, θαηαζθεπή, θ.ιπ.) 

θαη (γ) ό,ηη άιιν ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό ζρεηηθό κε ηελ όιε εξγαζία ηνπο θξίλνπλ ηα κέιε ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Τα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ησλ καζεηώλ αθνξνύλ (α) ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ε νκάδα, (β) ζην πεξηερόκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, (γ) ζηε 

γιώζζα θαη ηε δνκή ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο θαη (δ) ζηνλ ηξόπν ηεο δεκόζηαο παξνπζίαζεο ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη ηνκείο ηεο «εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη ηνπ «πεξηερνκέλνπ» 

αμηνινγνύληαη κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 30% ν θαζέλαο, ελώ νη δύν επόκελνη («Γιώζζα/δνκή» 

θαη «παξνπζίαζε») κε ζπληειεζηή 20% ν θαζέλαο. 

Η αμηνιόγεζε ηνπ νκαδηθνύ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ Φάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. 

Με ζεκείν εθθίλεζεο ην βαζκό ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη ε βαζκνιόγεζε ησλ κειώλ ηεο 

νκάδαο, κε βάζε ην πξνζσπηθό εκεξνιόγην, ηνλ αηνκηθό θάθειν ησλ κειώλ θαη ηελ πξνζσπηθή 

άπνςε ησλ ππεύζπλσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα θάζε κέινο. 
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Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ πξνάγεηαη ζηελ επόκελε ηάμε θαη δελ έρεη 

πξνβηβάζηκν βαζκό ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, επηιέγεηαη ην ζέκα ζην νπνίν πζηέξεζε 

πεξηζζόηεξν (από ηα δπν κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο) θαη ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηηθόο ηνπ νξίδεη ηκήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ θξίλεη 

όηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Τν Σεπηέκβξην ππνβάιιεη δηνξζσκέλε ηελ εξγαζία ηνπ καδί 

κε ην πξνζσπηθό ηνπ εκεξνιόγην θαη ηνλ αηνκηθό ηνπ θάθειν πξνο επαλαμηνιόγεζε.  

ΗΓ. Φιλοζοθία  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Φιλοζοθία ζηε Β΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Β΄ 

ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ δίλνληαη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

Σηελ Α΄ νκάδα πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα (κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ), κε ηα νπνία 

ειέγρεηαη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ηεο δηδαρζείζαο ύιεο (θηινζνθηθώλ ελλνηώλ, ζεσξηώλ θ.ιπ.). 

Σηε Β΄ νκάδα πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα, ηα νπνία απαηηνύλ ζπλδπαζκό γλώζεσλ, 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηεθκεξίσζε, θαη κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή γηα 

απηνδύλακε ζπλζεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ γηα πξνεθηάζεηο ζε 

ζύγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο. Σηηο εξσηήζεηο απηέο ελδείθλπηαη λα δίλνληαη ζύληνκα 

απνζπάζκαηα θηινζνθηθώλ ή άιισλ θεηκέλσλ, εηθόλεο, πνιπηξνπηθά θείκελα θ.ιπ., κε ζηόρν ηε 

δηαζάθεζε θαη πξνέθηαζε θηινζνθηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εμεηαζηέα ύιε. 

Τα παξαπάλσ ζέκαηα κπνξεί λα αλαιύνληαη ζε δύν (2) εξσηήζεηο ην θαζέλα θαη νξίδνληαη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγνληαη επηθαιύςεηο ηεο ύιεο. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θάζε νκάδα ζεκάησλ. Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζή 

ησλ ζεκάησλ ηεο νκάδαο Β΄ είλαη ε ελλνηνινγηθή αθξίβεηα, ε νξζόηεηα θαη ε εγθπξόηεηα ησλ 

επηρεηξεκάησλ, ε επζηνρία ησλ παξαδεηγκάησλ, ε έθηαζε θαη ε πξσηνηππία ηνπ θξηηηθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη. 

Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηνπο θαη νη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ 

ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο. 

ΗΓ. Δλληνικόρ και Δςπωπαϊκόρ Πολιηιζμόρ 

Οη καζεηέο ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ θαη Α΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ αμηνινγνύληαη 

ζην κάζεκα «Δλληνικόρ και Δςπωπαϊκόρ Πολιηιζμόρ» κε ζπλδπαζκό ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ 

ηαμηλνκνύληαη ζε δύν (2) νκάδεο: 
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Ι. Σηελ νκάδα Α΄ πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα πνπ αλαιύνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε 

ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη ηζηνξηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά 

θαηλόκελα ή γεγνλόηα, δξάζε πξνζώπσλ θ.ιπ.): 

1. Τν πξώην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (1.α), πνπ 

βαζκνινγνύληαη κε δέθα (10) κνλάδεο· β) εμήγεζε δύν ή ηξηώλ ηζηνξηθώλ όξσλ/ελλνηώλ (1.β), 

πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

2. Τν δεύηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο (2.α.) θαη (2.β.) θαη 

βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 

ΙΙ. Σηελ νκάδα Β΄ πεξηιακβάλνληαη δύν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε δύν 

επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε ζύλζεζε ησλ 

ηζηνξηθώλ γλώζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο (αλάιπζε ή ζύλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθώλ, 

απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζώπσλ, αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ, ζύγθξηζε απόςεσλ, πξνέθηαζε 

ηζηνξηθώλ πιεξνθνξηώλ θ.ιπ.). Τα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη από ελόηεηεο ηεο 

εμεηαζηέαο ύιεο δηαθνξεηηθέο εθείλσλ από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) 

ηεο νκάδαο Α΄ θαη βαζκνινγνύληαη αζξνηζηηθά κε 50 κνλάδεο. Σηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο 

θσηνηππεκέλν. Τν πιηθό απηό πξνέξρεηαη από ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα 

ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη από όια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ εμαγσγή 

ηζηνξηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Η βαζκνινγία θάζε εξώηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δύν νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε 

δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλνληαη γξαπηώο ζηνπο καζεηέο. 

ΗΔ. Καλλιηεσνική Παιδεία, Ηζηοπία ηηρ Τέσνηρ 

1. Οη καζεηέο ζηελ Α΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ θαη Α΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ 

αμηνινγνύληαη ζην κάζεκα Καλλιηεσνική Παιδεία σο εμήο: 

Ι. «Δηθαζηηθά»: H γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε θαηαλόεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

β) Η δεύηεξε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 

ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη 

καζεηέο. 
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Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα. 

Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ην βαζκό δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε 

ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο. 

ΙΙ. «Μνπζηθή»: H γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε θαηαλόεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

β) Η δεύηεξε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 

ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη 

καζεηέο. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα. 

Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ην βαζκό δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε 

ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο. 

ΙΙΙ. «Σηνηρεία Θεαηξνινγίαο»: H γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο 

ζεκάησλ: 

α) Η πξώηε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ηηο νπνίεο 

ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε θαηαλόεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

β) Η δεύηεξε νκάδα απνηειείηαη από δύν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 

ηθαλόηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη 

καζεηέο. 

Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα από ηα ηέζζεξα ζέκαηα. 

Η θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ην βαζκό δπζθνιίαο ζε θαζεκία από απηέο, ε νπνία θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηύπσζε 

ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηώο. 

2. Η εμέηαζε ζην κάζεκα επηινγήο Ηζηοπία ηηρ Τέσνηρ ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ γίλεηαη κε εξσηήζεηο νη νπνίεο ηαμηλνκνύληαη ζε δύν νκάδεο. Σηελ πξώηε νκάδα 

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο (όρη ιηγόηεξεο από δύν) πνπ κπνξνύλ λα αλαιύνληαη ζε 

ππνεξσηήκαηα θαη ειέγρνπλ ηελ θαηνρή ησλ βαζηθώλ γλώζεσλ  ηεο δηδαρζείζαο ύιεο. Σηε 

δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο (όρη ιηγόηεξεο από δύν) πνπ ειέγρνπλ ηε ζπλζεηηθή 

θαη θξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή θαη απαηηνύλ ζπλδπαζκό γλώζεσλ (50% ηεο βαζκνινγίαο γηα 

θάζε νκάδα εξσηήζεσλ). 
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ΗΣΤ. Δλεύθεπο Σσέδιο, Γπαμμικό Σσέδιο  

1. Σην Δλεύθεπο Σσέδιο ε εμέηαζε ζπλίζηαηαη ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελόο θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε νξαηό ζεκείν εληόο ηνπ ρώξνπ εμέηαζεο. Οη καζεηέο 

ζρεδηάδνπλ κε ειεύζεξν ηξόπν θαη ζε ζπλζήθεο δηάρπηνπ θσηηζκνύ ην αληηθείκελν. Πξέπεη λα 

δηαθξίλνπλ ζην ζέκα ηνπο ηηο αλαινγίεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο αλαινγίεο ζε ζρέζε κε ην όιν 

θαη λα ηηο παξαζηήζνπλ ζην ραξηί ηνπο αξκνληθά, έηζη ώζηε λα έρνπλ ζαθήλεηα θαη ζπκκεηξία κε 

ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Δπίζεο λα πξνζέμνπλ ηελ αξκνλία κέζα ζηε ζρεδηαζηηθή επηθάλεηα. 

Να απνδώζνπλ επίζεο απινπνηεκέλα ζε ιίγνπο ηόλνπο ηηο θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο επηθάλεηεο θαη 

ηνπο όγθνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζέκα. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κόλν καύξα 

κνιύβηα ή άιια πιηθά.  

Η βαζκνιόγεζε ηνπ Διεύζεξνπ Σρεδίνπ γίλεηαη κε θξηηήξηα:  

α) Τε δπλαηόηεηα γηα νξγάλσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο επηθάλεηαο, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηε ζύλζεζή ηνπ. 

β) Τε ζρεδηαζηηθή αθξίβεηα ησλ αλαινγηώλ θαη ησλ θιίζεσλ ηνπ ζέκαηνο. 

γ) Τηο ηνληθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ ζέκαηνο. 

δ) Τε γεληθή εηθόλα ηνπ ζέκαηνο.  

2. Σην Γπαμμικό Σσέδιο ε εμέηαζε ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

α) Τν αληηθείκελν ζρεδίαζεο έρεη απιή γεσκεηξηθή κνξθή (π.ρ. απιό αληηθείκελν, θηήξην, 

αξρηηεθηνληθό κέινο, έπηπιν, θ.η.ι.). Γίλεηαη ζε αληίγξαθν κε ηε κνξθή ζθαξηθήκαηνο ή ζρεδίνπ 

κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαζηάζεηο, ελδείμεηο, ηίηινπο, παξαηεξήζεηο θ.η.ι.).  

β) Ο ηξόπνο παξάζηαζήο ηνπ είλαη κε ηε κνξθή νξζώλ πξνβνιώλ (όςεηο, θαηόςεηο, ηνκέο) 

αμνλνκεηξηθνύ ή ζπλδπαζκώλ ηνπο.  

γ) Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηε ζρεδίαζε θαηόςεσλ, όςεσλ, ηνκώλ, αληηθεηκέλσλ απιώλ 

γεσκεηξηθώλ κνξθώλ θ.η.ι., ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξνβιεπόκελα όξγαλα, κέζα, πιηθά θαη 

αθνινπζώληαο ηηο ηζρύνπζεο ζπκβάζεηο.  

Tα θξηηήξηα γηα ηε βαζκνιόγεζε ηνπ Γξακκηθνύ Σρεδίνπ είλαη ηα εμήο:  

i. Η νξζόηεηα απεηθόληζεο (π.ρ. ηεκλόκελα, πξνβαιιόκελα ζηνηρεία, νξζή κεηαθνξά θιίκαθαο, 

θ.η.ι.), πνπ αμηνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

ii. Η πνηόηεηα ζρεδίαζεο (π.ρ. πάρνο γξακκώλ, αθξίβεηα, θαζαξόηεηα ζεκείσλ ηνκήο, 

ζπλαξκνγέο, θ.η.ι.), πνπ αμηνινγείηαη κε 20 κνλάδεο.  

iii. Η πιεξόηεηα ζρεδίαζεο, πνπ αμηνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.  
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iv. Η γξακκαηνγξαθία θαη άιιεο ελδείμεηο (π.ρ. δηαγξάκκηζε, πξνζαλαηνιηζκόο, άιινη 

ζπκβνιηζκνί), πνπ αμηνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.  

v. Η νξγάλσζε ζέκαηνο ζην ραξηί ζρεδίαζεο, πνπ αμηνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.  

vi. Γεληθή εηθόλα κνλάδεο 10.  

ΗΕ. Φςζική Αγωγή 

Σην κάζεκα ηεο Φςζικήρ Αγωγήρ ηα αληηθείκελα θξίζεο είλαη πνιιά (θπζηθέο-ζσκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο, θηλεηηθέο-αζιεηηθέο γλώζεηο, ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, αζιεηηθό ήζνο θ.ά.). Λόγσ ηεο 

ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Α., πνπ απνβιέπεη θαη ζε άιινπο παξάπιεπξνπο ζηόρνπο 

(όπσο ςπρνπαηδαγσγηθνύο, βησκαηηθνύο, θνηλσληθνύο θ.ά.), ηα εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία 

πξηκνδνηνύληαη αξθεηά, ηόζν γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ εμαηηίαο 

θιεξνλνκηθώλ ή άιισλ ιόγσλ (π.ρ.: παρπζαξθία, έιιεηςε ζσκαηηθώλ ηθαλνηήησλ θ.ά.) δελ 

κπνξνύλ λα έρνπλ επηδόζεηο όζν θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, 

αθνύ κέζα απ' απηό ζα απνθηεζνύλ θαη νη θηλεηηθέο ζπλήζεηεο (ηα αζιεηηθά ρόκπη).  

Η βαζκνινγία δηακνξθώλεηαη θαηά 50% από ηα ηξία εμεηαζηέα αληηθείκελα ηνπ αζιήκαηνο ή 

ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ δηάιεμαλ νη καζεηέο θαη θαηά 50% από ηα άιια 

εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία (παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ θ.ά.). Σπκπεξαζκαηηθά, ηα θξηηήξηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Α. είλαη:  

1. Άζιεκα ή Κηλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα Δπηινγήο:  50%   

2. Παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ: 50%   

Σύνολο 100%  

 

Οι διδάζκονηερ να ενημεπωθούν ενςπόγπαθα. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεκάησλ ζα εθδνζεί Πξνεδξηθό Γηάηαγκα. 

 

 

 

 

 

Δζωη. Γιανομή                                                  
 Γ/λζε Σπνπδώλ, Πξνγξ/ησλ & Οξγάλσζεο Γ.Δ., Τκ. Α΄ 

 Απη. Γ/λζε Παηδείαο, Οκνγ., Γηαπνι. Δθπ/ζεο, Ξέλσλ θαη Μεηνλ. Σρνιείσλ 

 Γηεύζπλζε Θξεζθεπηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπ/ζεο 

 Γηεύζπλζε Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ, Τκ. Α  ́ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ 


