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Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις

■ Οι μαθητές πρέπει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να λύσουν πολλές ασκήσεις και 
στο σχολείο και στο σπίτι

■ Είναι σημαντικό να απαντήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα από τις 
πανελλήνιες εξετάσεις: 

– Δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν καλούνται να απαντήσουν θέματα που έχουν 
«πέσει»

– Σταδιακά, αφομοιώνουν το ύφος/γλώσσα των θεμάτων και μαθαίνουν να τα απαντούν 
καλύτερα/πληρέστερα

– Αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν έχουν καταφέρει να λύσουν «αληθινά» θέματα



Ασκησιολόγιο Πληροφορικής
■ Ο διδάσκων χρειάζεται ένα «ευρετήριο» ώστε να μπορεί να εντοπίζει εύκολα ποια θέματα 

αντιστοιχούν στο μάθημα της ημέρας

■ Το συγκεκριμένο «ασκησιολόγιο» περιλαμβάνει θέματα από όλες (?) τις πανελλήνιες 
εξετάσεις (81) στο μάθημα Α.Ε.Π.Π. / Πληροφορική ΓΕΛ από το 2000-2021

■ Τα θέματα είναι ταξινομημένα σε 3 μεγάλες ενότητες:

– Αλγόριθμοι & Προγράμματα

– Δομές δεδομένων – Πίνακες

– Υποπρογράμματα

■ Οι 3 ενότητες, υποδιαιρούνται σε υποενότητες που ακολουθούν την προτεινόμενη σειρά 
διδασκαλίας της αντίστοιχης ύλης

■ Τα θέματα κάθε υποενότητας είναι ταξινομημένα:

– 1ον κατά σειρά δυσκολίας (εύκολα: *, μέτρια: * *, σχετικά δύσκολα: * * *, κ.ο.κ.)

– 2ον κατά φθίνουσα ημερομηνία (το πιο πρόσφατο είναι πρώτο)

■ Για κάθε θέμα υπάρχει μόνο μια σύντομη περιγραφή του, έτσι ώστε ο διδάσκων να μπορεί 
εύκολα να δει αν ταιριάζει με το μάθημα της ημέρας

■ Ας δούμε το «Ασκησιολόγιο» σε μορφή pdf



Ασκησιολόγιο Πληροφορικής

■ Το «ασκησιολόγιο» διατίθεται σε μορφή pdf και docx ώστε να μπορεί ο καθένας είτε να το 
χρησιμοποιήσει όπως είναι, είτε να το τροποποιήσει για να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 
του.

– Άδεια χρήσης: Creative Commons Αttribution-ShareAlike 4.0 International (επιτρέπεται 
οποιαδήποτε χρήση και τροποποίηση, αρκεί να γίνεται αναφορά του δημιουργού και τυχόν νέο έργο 
που θα προκύψει να διανεμηθεί με παρόμοια άδεια χρήσης) 

■ Μαζί με το «ασκησιολόγιο», διατίθενται επίσης και τα θέματα 81 πανελληνίων εξετάσεων στο 
μάθημα της Α.Ε.Π.Π. / Πληροφορικής ΓΕΛ από το 2000-2021, σε μορφή pdf

■ Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα «κατεβάσει» από το: https://gkolomvos.wordpress.com

– επιλέξτε Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ / Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.) και κάντε κλικ στους συνδέσμους

■ Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

■ Ασκησιολόγιο Πληροφορικής … (διατίθεται σε μορφή εγγράφου .pdf και .docx …)

■ Ας δούμε την ιστοσελίδα https://gkolomvos.wordpress.com 
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