
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο καζεκάηωλ ηεο Α΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ 

θαη ηωλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεωλ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 

2013-2014 

 

Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμε 07/10-02-

2014 αλαθνηλνπνίεζε ζην νξζό ηνπ Γ.Σ.) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο καζεκάησλ ηεο Α΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ θαη ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014. 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο 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· 

Βαθμός Αζθαλείας: 
Να διαηηρηθεί μέτρι: 
Βαθ. Προηεραιόηηηας:  
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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. 

Τν δηδαγκέλν θείκελν από ην πξσηόηππν, θαη καδί κε απηό ην νξηδόκελν πξνο κεηάθξαζε 

ηκήκα ηνπ, ε εξώηεζε ππό ην ζηνηρείν «ii» θαη ε εξώηεζε ππό ην ζηνηρείν «iii» επηιέγνληαη 

από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο (θαζώο θαη ην ηκήκα ηνπ δηδαγκέλνπ από 

κεηάθξαζε θεηκέλνπ ηεο ππό ην ζηνηρείν «i» εξώηεζεο) νξίδνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο. 

Νέα Διιεληθή Γιώζζα 

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο 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: 

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. 

Τν θείκελν ή ηα θείκελα, ην πξώην θαη ην δεύηεξν ζέκα (ππό ηα ζηνηρεία «α» θαη «β») 

επηιέγνληαη από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ, ελώ ην ηξίην ζέκα (ππό ην ζηνηρείν «γ») νξίδεηαη από 

ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα. 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία 
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Για τθν εξζταςθ του μακιματοσ τθσ Νζασ Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςτθν Α’ Τάξη 
Ημερηςίου ΓΕΛ και ςτθν Α’ Τάξη Εςπερινοφ ΓΕΛ δίνεται ςτουσ μακθτζσ αδίδακτο κείμενο, 
ομοειδζσ ι ομόκεμο με τισ διδακτικζσ ενότθτεσ που ζχουν διδαχκεί («Τα φφλα ςτθ 
λογοτεχνία», «Παράδοςθ και μοντερνιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ» και «Θζατρο»), το 
οποίο λαμβάνεται από τθν τράπεηα κεμάτων. 

1. Σε περίπτωςθ που το κείμενο αναφζρεται ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ «Τα φφλα ςτθ 
Λογοτεχνία» και «Θζατρο», οι μακθτζσ καλοφνται: 

α) να επιςθμάνουν τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο κείμενο και να τα εντάξουν ςτον 
τόπο και ςτον χρόνο τθσ αφιγθςθσ· 

β) να διακρίνουν και να περιγράψουν ζνα ι δφο λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ, κάνοντασ 
αναφορζσ ςτισ ςχζςεισ των δφο φφλων, ςτον κοινωνικό τουσ ρόλο ι ςε κοινωνικά 
ςτερεότυπα ςχετιηόμενα με το κζμα του κειμζνου, και να αιτιολογιςουν τισ απαντιςεισ 
τουσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτο κείμενο· 

γ) να βρουν τον αφθγθτι τθσ ιςτορίασ και να αλλάξουν το πρόςωπο του αφθγθτι ϊςτε  
να φανεί θ αντίςτοιχθ αλλαγι ςτθν οπτικι τθσ αφιγθςθσ ι να μετατρζψουν το διαλογικό 
μζροσ του κειμζνου ςε ςυνεχι αφθγθματικό λόγο· 

δ) να διατυπϊςουν ςε μία ι δφο παραγράφουσ τθν άποψι τουσ για το περιεχόμενο 
του κειμζνου ςυςχετίηοντάσ το με τισ αντιλιψεισ τθσ εποχισ μασ. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «α» και «β» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (α = 25 
μονάδεσ + β = 25 μονάδεσ) και ςυνοδεφουν το αδίδακτο κείμενο που κλθρϊνεται από τθν 
τράπεηα κεμάτων. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «γ» και «δ» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (γ= 25 
μονάδεσ + δ= 25 μονάδεσ) και ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ το μάκθμα. 

2. Σε περίπτωςθ που το ποίθμα ανικει ςτθν ενότθτα «Παράδοςθ και Μοντερνιςμόσ 
ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ», οι μακθτζσ καλοφνται: 

α) να αναγνωρίςουν ςτο ποίθμα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ι τθσ 
μοντζρνασ ποίθςθσ· 

β) να επιςθμάνουν ςτο ποίθμα εκφραςτικά μζςα και εκφραςτικοφσ τρόπουσ 
(μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, εικόνεσ, ςτοιχεία που αφοροφν τθ γλϊςςα, όπωσ λόγιεσ, λαϊκζσ 
ιδιωματικζσ ι αντιλυρικζσ λζξεισ κ.λπ.) και να ςχολιάςουν τθ λειτουργία τουσ· 

γ) να επιςθμάνουν ςτο ποίθμα βαςικά χαρακτθριςτικά του λογοτεχνικοφ ρεφματοσ (π.χ. 
ρομαντιςμόσ, ςυμβολιςμόσ κ.λπ.) ςτο οποίο ανικει· 

δ) να ςχολιάςουν ςε μία ι δφο παραγράφουσ βαςικά ςφμβολα ι κζματα του 
ποιιματοσ και να αιτιολογιςουν τισ απαντιςεισ τουσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτο 
κείμενο. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «α» και «β» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (α = 25 
μονάδεσ + β = 25 μονάδεσ) και ςυνοδεφουν το αδίδακτο κείμενο που κλθρϊνεται από τθν 
τράπεηα κεμάτων. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «γ» και «δ» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (γ = 25 
μονάδεσ + δ = 25 μονάδεσ) και ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ το μάκθμα. 

 
Γηα ηελ εμέηαζε ζηε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία ηεο Β΄ Τάμεο ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ 

Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν πεδό ή πνηεηηθό θείκελν, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαρζείζα ύιε θαη νξίδεηαη από ηνλ δηδάζθνληα, θαζώο θαη αδίδαθην 

πεδό ή πνηεηηθό θείκελν ίζεο θαηά πξνζέγγηζε δπζθνιίαο κε ην δηδαγκέλν, πνπ επηιέγεηαη κε 

θιήξσζε από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ, κε ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο. Οη καζεηέο θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ ζε ηέζζεξα (4) ζέκαηα, από ηα νπνία δύν (2), θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ππό ηα 
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ζηνηρεία «α» θαη «β», πξνέξρνληαη από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ θαη ζπλνδεύνπλ ην αδίδαθην 

θείκελν, θαη δύν (2), ηα ππό ηα ζηνηρεία «γ» θαη «δ», νξίδνληαη από ηνλ δηδάζθνληα θαη 

αλαθέξνληαη ζην δηδαγκέλν θείκελν. Τα ζέκαηα αθνξνύλ: 

α) ζηνλ εξκελεπηηθό ζρνιηαζκό ηνπ αδίδαθηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ· 

β) ςε παρατθριςεισ επί των εκφραςτικϊν μζςων και τρόπων που εμπεριζχονται ςτο 
αδίδακτο κείμενο (π.χ. ηθτείται από τουσ μακθτζσ να βρουν μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, 
εικόνεσ, ςτοιχεία που αφοροφν τθ γλϊςςα, όπωσ λόγιεσ, λαϊκζσ ιδιωματικζσ ι αντιλυρικζσ 
λζξεισ κ.λπ.) 

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

πξνθύπηνπλ άκεζα ή έκκεζα από απηό· 

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. 

Ιζηνξία 

Οη καζεηέο αμηνινγνύληαη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο 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. 

Τα κζματα τθσ ομάδασ Αϋ επιλζγονται από τθν τράπεηα κεμάτων, ενϊ τα κζματα τθσ 
ομάδασ Βϋ ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. 

Άιγεβξα θαη Γεωκεηξία 
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Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία γίλνληαη σο εμήο: 

1. 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. 

2. 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 

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.  

3. 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.  

4. Τν δεύηεξν θαη ην ηέηαξην ζέκα ιακβάλνληαη κε θιήξσζε από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ, 

ελώ ην πξώην θαη ην ηξίην ζέκα επηιέγνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο (ή ηνλ δηδάζθνληα) ην 

κάζεκα θαζεγεηέο. 

Φπζηθή, Χεκεία 

Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζηε Φπζηθή θαη ηε Χεκεία γίλνληαη σο εμήο: 

1. 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. 
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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. 

2. 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. 

3. Τν πξώην θαη ην ηξίην ζέκα επηιέγνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο (ή ηνλ δηδάζθνληα) ην 

κάζεκα. Τν δεύηεξν θαη ην ηέηαξην ζέκα ιακβάλνληαη κε θιήξσζε από ηελ ηξάπεδα 

ζεκάησλ.  

Βηνινγία 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα εμεηαζηνύλ ζε 4 ηζόβαζκα ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ αθόινπζε 

κνξθή, πεξηερόκελν θαη ζθνπό: 

1ν Θέκα: 

Πεξηιακβάλεη 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 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 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 θηι.) 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: 
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Πεξηιακβάλεη 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 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. 

Τν πξώην θαη ην ηξίην ζέκα επηιέγνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο (ή ηνλ δηδάζθνληα) ην 

κάζεκα. Τν δεύηεξν θαη ην ηέηαξην ζέκα ιακβάλνληαη κε θιήξσζε από ηελ ηξάπεδα 

ζεκάησλ. 

 

 

Θξεζθεπηηθά 

Η γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε ζηα «Θξεζθεπηηθά» 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.  

Τα ζέκαηα νξίδνληαη θαηά 50% κε θιήξσζε από ηξάπεδα ζεκάησλ θαη θαηά 50% από ηνλ 

δηδάζθνληα. Σπγθεθξηκέλα: ην πξώην ζέκα από ηελ πξώηε νκάδα θαη ην πξώην ζέκα από ηε 

δεύηεξε νκάδα νξίδνληαη από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Τν δεύηεξν ζέκα από ηελ πξώηε νκάδα 

θαη ην δεύηεξν ζέκα από ηε δεύηεξε νκάδα νξίδνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο. 

Πνιηηηθή Παηδεία 

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ θαη Κνηλωληνινγία) 

Γηα ην κάζεκα «Πνιηηηθή Παηδεία» (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ θαη 

Κνηλσληνινγία), ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν νκάδεο ζεκάησλ: 
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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 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. 

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. 

Τα ζέκαηα νξίδνληαη θαηά 50% κε θιήξσζε από ηξάπεδα ζεκάησλ θαη θαηά 50% από ηνλ 

δηδάζθνληα. Σπγθεθξηκέλα: ην πξώην ζέκα από ηελ πξώηε νκάδα θαη ην πξώην ζέκα από ηε δεύηεξε 

νκάδα νξίδνληαη από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Τν δεύηεξν ζέκα από ηελ πξώηε νκάδα θαη ην δεύηεξν ζέκα 

από ηε δεύηεξε νκάδα νξίδνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο. 

Ξέλεο Γιώζζεο 

Σηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ν ηξόπνο εμέηαζεο ησλ μέλσλ γισζζώλ 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  

Γίλεηαη 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  

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%). 

Τα ζέκαηα νξίδνληαη θαηά 50% κε θιήξσζε από ηξάπεδα ζεκάησλ θαη θαηά 50% από ηνλ 

δηδάζθνληα. Σπγθεθξηκέλα: ην ζέκα 1 θαη ην ζέκα 2α νξίδνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο. Τν 

ζέκα 2β θαη ην ζέκα 3 νξίδνληαη από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. 

Μαζήκαηα Δπηινγήο 
Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 
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Η γξαπηή εμέηαζε 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%). 

Γεωινγία & Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξωλ 

Γηα ην κάζεκα «Γεσινγία & Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ», ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δύν 

νκάδεο ζεκάησλ: 

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται τόςο θ κατοχι των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων όςο και θ κατανόθςι 
τουσ.  

β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 
θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςτθν κακθμερινι πράξθ των 
γνϊςεων που απζκτθςαν οι μακθτζσ.  

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. 

Διιεληθόο θαη Δπξωπαϊθόο Πνιηηηζκόο 

Το μάκθμα «Ελλθνικόσ και Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ» εξετάηεται όπωσ και το μάκθμα 
τθσ Ιςτορίασ αλλά τα κζματα ορίηονται από τον διδάςκοντα. 

Καιιηηερληθή Παηδεία 

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

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων.  

β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 
θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των γνϊςεων που 
απζκτθςαν οι μακθτζσ.  

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. 

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

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων.  

β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 
θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των γνϊςεων που 
απζκτθςαν οι μακθτζσ.  
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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. 

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

ζεκάησλ: 

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων.  

β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 
θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των γνϊςεων που 
απζκτθςαν οι μακθτζσ.  

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. 

 

Γηα ηα καζήκαηα επηινγήο πξνωζείηαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε πξνθεηκέλνπ όια ηα 

ζέκαηα λα νξίδνληαη από ηνλ δηδάζθνληα-δηδάζθνληεο.  

 

Οι διδάςκοντεσ να ενημερωθοφν ενυπόγραφα. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Δζωη. Γιανομή 

 Γ/νζη ποσδών Γ.Δ., Σμήμα Α΄ 

 Γ/νζη Δκκληζιαζηικής Δκπ/ζης 

 Γ/νζη Ιδιωηικής Δκπ/ζης 

 Γ/νζη Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/νζη Διδικής Αγωγής 

 ΔΠΔΓ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
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