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«ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ 

 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

Οι Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις στο Γυµνάσιο διεξάγονται σύµφωνα 

µε το Π.∆. 508/77, άρθρο 3, παρ. ∆ και την ενηµερωτική εγκύκλιο Γ2/2764/6-5-96 

της ∆/νσης Σπουδών της ∆/θµιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Τρόπος εξέτασης των Μαθηµατικών 

α) Θεωρία: Οι µαθητές υποχρεούνται σε διαπραγµάτευση ενός απλού από δύο τιθέ-

µενα θέµατα θεωρίας της διδαγµένης ύλης. Κάθε θέµα θεωρίας µπορεί να αναλύεται 

σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. 

β) Ασκήσεις: Οι µαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο από τρεις ασκήσεις ή προ-

βλήµατα. Καθένα από τα θέµατα των ασκήσεων ή προβληµάτων δεν πρέπει να απο-

τελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήµατα. Μπορεί, ό-

µως, κάθε άσκηση ή πρόβληµα να αναλύεται σε βήµατα. 

Η απάντηση στο θέµα της θεωρίας και η κάθε µία από τις λύσεις των ασκήσεων ή 

προβληµάτων βαθµολογούνται ισότιµα. 

 Σύµφωνα µε εγκύκλιο 62078/Γ2/13-5-08 της ∆/νσης Σπουδών της ∆/θµιας 

Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., προτείνεται, επίσης, κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες 

εξετάσεις στο µάθηµα των Μαθηµατικών του Γυµνασίου, η επιλογή των θεµάτων να 

γίνεται ως εξής: 

• Για µεν τις Α΄ και Β΄ τάξεις:  

α) Θεωρία: Ένα θέµα από την Άλγεβρα και ένα θέµα από τη Γεωµετρία.  

β) Ασκήσεις: ∆ύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και µία από τη Γεωµετρία ή 

δύο ασκήσεις από τη Γεωµετρία και µία από την Άλγεβρα. 

• Ενώ για τη Γ΄ τάξη: 

α) Θεωρία: Ένα θέµα από την Άλγεβρα και ένα θέµα από τη  Γεωµετρία.  

β) Ασκήσεις: ∆ύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και µία από τη Γεωµετρία. 
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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 Οι Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις στο Λύκειο διεξάγονται σύµφωνα µε 

το Π∆ 60/2006. 

Άρθρο 15 

Τρόπος εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων 

1.  Τα θέµατα των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων λαµβάνονται 

από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε µάθηµα, κατά το έτος που γίνονται 

οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά 

εγχειρίδια και στις οδηγίες του Π.Ι., διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση 

της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και είναι κλιµακού-

µενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα. 

2.  Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία 

που προβλέπεται για αυτό κατανέµεται ισότιµα στις επιµέρους ερωτήσεις, εκτός αν 

κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός  για κάθε 

µία από αυτές. 

ΣΤ. Άλγεβρα και Γεωµετρία 

1.   Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα. 

2.  Τα τέσσερα θέµατα που δίνονται στους µαθητές διαρθρώνονται ως εξής: 

 α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήµατα θεωρίας που αφορούν έννοιες, 

ορισµούς, λήµµατα, προτάσεις, θεωρήµατα και πορίσµατα.  

 β) Το δεύτερο και το τρίτο θέµα αποτελείται το καθένα από µία άσκηση που α-

παιτεί από το µαθητή ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών 

ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση µπορεί να αναλύεται σε επιµέ-

ρους ερωτήµατα. 

 γ) Το τέταρτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα που η λύση του 

απαιτεί από το µαθητή ικανότητες συνδυασµού και σύνθεσης προηγούµενων γνώ-

σεων αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέµα 

αυτό µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα, τα οποία βοηθούν το µα-

θητή στη λύση. 
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3.  Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα 

τέσσερα θέµατα. 

4. Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα µαθήµατα "Μαθηµατικά", "Στατιστική" 

και "Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής". 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

(Αφορούν Γυµνάσια και Λύκεια) 

Α 

Για την επιλογή των θεµάτων να λαµβάνονται υπόψη, εκτός από την ισχύουσα 

νοµοθεσία, και οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

Β 

1. Oι απαντήσεις των  ερωτήσεων θεωρίας να προκύπτουν άµεσα από τη θεωρία 

που υπάρχει στα σχολικά βιβλία (χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνουν πράξεις). 

2. Οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις των θεµάτων των προαγωγικών και απολυτήριων 

εξετάσεων: 

α) Να είναι σαφείς και κατανοητές. 

β) Να έχουν τονιστεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

γ) Να είναι κλιµακούµενης δυσκολίας. 

δ) Nα  µην είναι εξεζητηµένες και να µπορούν να απαντηθούν στα πλαίσια  του 

προβλεπόµενου από τα  Π.∆ χρόνου. 

   Επίσης, ειδικότερα για: 

� Το Γυµνάσιο  

Οι ασκήσεις ή τα προβλήµατα να αναλύονται σε υποερωτήµατα τα οποία να 

βοηθούν το µαθητή στην επίλυση του θέµατος. 

� Το Λύκειο: 

α) Οι ασκήσεις του 2ου και 3ου θέµατος να αναλύονται σε επιµέρους ερωτή-

µατα. 

β) H άσκηση ή το πρόβληµα του 4ου θέµατος να αναλύεται σε κατάλληλα υπο-

ερωτήµατα, τα οποία να βοηθούν το µαθητή στην επίλυση του θέµατος. 

γ) Το πρόβληµα του 4ου θέµατος να έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. 
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Γ 

1.  Η ορολογία και οι διατυπώσεις των θεµάτων να είναι ανάλογες µε εκείνες του 

σχολικού βιβλίου. 

2. Να αποφεύγεται η επιλογή αυτούσιων θεµάτων από «βοηθητικά» βιβλία. 

3. Να µη χρησιµοποιούνται συµβολισµοί που δεν υπάρχουν στα σχολικά βιβλία ή 

στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

4. Η κατανοµή της βαθµολογίας στα επιµέρους ερωτήµατα ενός θέµατος να ανα-

γράφεται και να είναι δίκαιη. Επιπλέον, στα Λύκεια, η µοριοδότηση κάθε  ερω-

τήµατος  να είναι ακέραιος αριθµός. 

∆ 

Προτού δοθούν τα θέµατα στους µαθητές: 

1.  Να  λύνονται µέχρι τελικού αποτελέσµατος. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 

να δοθούν λανθασµένα θέµατα ή θέµατα που η επίλυσή τους είναι δύσκολη στον  

προβλεπόµενο χρόνο. 

2. Να τα «ρίχνει µια µατιά» και κάποιος φιλόλογος. 

Ε 

1. Τα θέµατα είναι προτιµότερο να είναι γραµµένα στον Η/Υ. 

2. Αν δίνονται σε χειρόγραφη µορφή, επιβάλλεται να είναι ευανάγνωστα και καλο-

γραµµένα.  
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ΣΤ 

Μετά τη διόρθωση, να γίνεται οµαδοποίηση της γραπτής βαθµολογίας και να κα-

τασκευάζεται το αντίστοιχο ιστόγραµµα συχνοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ 

Στο Γυµνάσιο, όπως επίσης και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, κατά την τελευταία ε-

βδοµάδα των µαθηµάτων, να δίνονται προς διαπραγµάτευση διαγωνίσµατα 

προαγωγικών (ή απολυτήριων για τη Γ΄ Γυµνασίου)  εξετάσεων, ενδεχοµένως 

προηγούµενων ετών, κατά την κρίση του διδάσκοντος.  

Η 

Στα διαγωνίσµατα τριµήνου- τετραµήνου τα θέµατα να έχουν την ίδια δοµή µε 

αυτά των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, η έκτασή τους, όµως, να εί-

ναι σαφώς µικρότερη, ώστε να είναι διαπραγµατεύσιµα στο χρόνο της µιας διδα-

κτικής ώρας. 

 

ΛΥΚΕΙΟ 

Βαθµοί % 

0 – 05  

05,1 - 9,4  

9,5 – 13  

13,1 – 16  

16,1 – 18  

18,1 – 20  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Βαθµοί % 

1 –4  

5-8  

9-11  

12-14  

15-17  

18 – 20  


