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Στον Ιστότοπο http://meleagros.iep.edu.gr/ μπορείτε να δείτε 
παραδείγματα θεμάτων από την «τράπεζα θεμάτων» 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο 
απόσπασμα κειμένου διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται από αυτούς: 

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων· 
β) να απαντήσουν επί του δοθέντος κειμένου (με εξαίρεση την υπό το στοιχείο «i» ερώτηση επί 

μεταφρασμένου κειμένου) σε: 
i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο 

ήθος ή στο χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του 
έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές 
αναφέρονται στο δοθέν απόσπασμα και η τρίτη σε τμήμα διδαγμένου από μετάφραση κειμένου. Για τις απαιτήσεις 
της τρίτης ερώτησης δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα κειμένου· 

ii. μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του· 
iii. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της 

Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας 
Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.· 

iv. μία (1) ερώτηση γραμματικής· 
v. μία (1) ερώτηση συντακτικού· 
Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «iii», «iv» και «v» μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς 

υποερωτήματα. 
Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και καθεμιά από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (10) 

μονάδες. 
Το διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, και μαζί με αυτό το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, η 

ερώτηση υπό το στοιχείο «ii» και η ερώτηση υπό το στοιχείο «iii» επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων. Οι 
υπόλοιπες ερωτήσεις (καθώς και το τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου της υπό το στοιχείο «i» 
ερώτησης) ορίζονται από τους διδάσκοντες. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Περιλαμβάνεται: 
α) η ύλη του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου· 
β) η παρακάτω ύλη από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. 

Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 
1. Εισαγωγή 
α) Κεφάλαια Β΄ (Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος) και Γ΄ (Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς), (σελίδες 18-28 και 29-33 
αντίστοιχα). 
2. Κείμενα 
α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄  
 ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
Ι, 16-32 
ΙΙ, 1-4 
ΙΙ, 16-23 
ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραση) 
ΙΙΙ, 50-56 
ΙV, 1-17 (από μετάφραση) 
ΙV, 18-23 
ΙV, 37-43 

β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄ 
  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
Γ’, 70 
Γ’, 71-74 
Γ’, 75 
Γ’, 76-78 
Γ’, 79-80 
Γ’, 81 
Γ’, 82-83 (από μετάφραση) 

http://meleagros.iep.edu.gr/
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Για την εξέταση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή 
δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 
διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής 
ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία (3) θέματα. Συγκεκριμένα καλούνται: 

α) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με: 
i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι και 

επιχειρήματα συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.)· 
ii. την οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, συνοχή, αλληλουχία, τρόποι 

ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.λπ.)· 
β) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν: 
i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων 

με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες κ.λπ.)· 
ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που 

σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, γλωσσικές 
ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση], στοιχεία 
προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, είδος κειμένου κ.λπ.). 

γ) να συνθέσουν δικό τους κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο), το οποίο σχετίζεται θεματικά με 
το κείμενο ή τα κείμενα που τους δόθηκαν, στο πλαίσιο του οποίου απαντούν με πειστική επιχειρηματολογία στα 
ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Η έκταση του 
κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις. 

Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το 
τρίτο (γ) με πενήντα (50). Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του α΄ και του β΄ θέματος, οι οποίες 
μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι 
βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους 
μαθητές. 

Το κείμενο ή τα κείμενα, το πρώτο και το δεύτερο θέμα (υπό τα στοιχεία «α» και «β») επιλέγονται από την 
τράπεζα θεμάτων, ενώ το τρίτο θέμα (υπό το στοιχείο «γ») ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα. 

    139610/Γ2/1−10−2013 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια:  

• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

• Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου 

• Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν διδαχθεί 
(«Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» και «Θέατρο»), το οποίο 
λαμβάνεται από την τράπεζα θεμάτων. 

1. Σε περίπτωση που το κείμενο αναφέρεται στις θεματικές ενότητες «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο», οι 
μαθητές καλούνται: 

α) να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο και να τα εντάξουν στον τόπο και στον χρόνο 
της αφήγησης· 

β) να διακρίνουν και να περιγράψουν ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας αναφορές στις σχέσεις 
των δύο φύλων, στον κοινωνικό τους ρόλο ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και 
να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο· 

γ) να βρουν τον αφηγητή της ιστορίας και να αλλάξουν το πρόσωπο του αφηγητή ώστε  να φανεί η 
αντίστοιχη αλλαγή στην οπτική της αφήγησης ή να μετατρέψουν το διαλογικό μέρος του κειμένου σε συνεχή 
αφηγηματικό λόγο· 

δ) να διατυπώσουν σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το περιεχόμενο του κειμένου 
συσχετίζοντάς το με τις αντιλήψεις της εποχής μας. 

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) 
και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων. 

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ= 25 μονάδες + δ= 25 μονάδες) 
και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα. 

2. Σε περίπτωση που το ποίημα ανήκει στην ενότητα «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», οι 
μαθητές καλούνται: 

α) να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ή της μοντέρνας ποίησης· 
β) να επισημάνουν στο ποίημα εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, 

εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και να 
σχολιάσουν τη λειτουργία τους· 

γ) να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός, 
συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει· 

δ) να σχολιάσουν σε μία ή δύο παραγράφους βασικά σύμβολα ή θέματα του ποιήματος και να αιτιολογήσουν 
τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο. 

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 
μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων. 

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ = 25 μονάδες + δ = 25 
μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα. 

    139610/Γ2/1−10−2013 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Παράδοση και Μοντερνισμός στη Νεοελληνική Ποίηση 

Από το βιβλίο κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τεύχος Α’ 
1. Το δημοτικό τραγούδι  σελ. 18-20 (α’ παράγραφος)  
2. Ακμή της Κρητικής Λογοτεχνίας  σελ. 76-77 
3. Επτανησιακή Σχολή  σελ. 204 (β. παράγραφος) – 205 (έως και την α’ παράγραφο) 
4. Η Ρομαντική Σχολή των Αθηνών  σελ. 283 (ο ελληνικός ρομαντισμός … χαρακτηριστικά) έως σελ. 284 (…ε) 

ύφος πομπώδες) 
5. Νέα Αθηναϊκή Σχολή  σελ. 406 (Η Ποίηση) – σελ. 408 (και την πρώτη παράγραφο του κεφ. “Δημοτικισμός”)  

Από το βιβλίο κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τεύχος B’ 
1. Συμβολισμός – Υπερρεαλισμός (έχει δοθεί φωτοτυπημένο) 

Από το λεξικό λογοτεχνικών όρων 
1. σελ. 43  (δεξιά στήλη). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού (α-η) σελ. 44 
2. σελ. 163 από αριστερή στήλη, τελευταία παράγραφος έως και σελ. 164 
3. σελ. 107 Λυρισμός 
4. σελ. 167-168  Σονέτο 
5. σελ. 179 Σύμβολο  αριστερή στήλη α’ παράγραφος δεξιά στήλη β’ παράγραφος έως τέλος 
6. σελ. 129 Νεοτερική ποίηση 

Τα Φύλα στη Λογοτεχνία 
Από το βιβλίο κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τεύχος Β’ 

1. σελ. 168 Στερεότυπο 
Από το βιβλίο Έκθεση – Έκφραση τεύχος Α’  

1. το κεφάλαιο “Αφήγηση” 
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ΑΛΓΕΒΡΑ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση 
εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών 
αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο 
υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. 

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:  
α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού 

τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση 
των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση 
της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, 
θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο. 

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων 
(ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).  

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.  

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή 
ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 
στρατηγικών επίλυσής του.  

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον 
μαθητή στη λύση.  

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. 
Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα  το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα  (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος 
βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα 
επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη 
διατύπωση των θεμάτων.  

4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και 
το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα καθηγητές. 

 
ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
   139606/Γ2/01-10-2013  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013) 
 
Κεφάλαιο Παράγραφος 
Εισαγωγικό  Ε.2 

Κεφ.1ο: Πιθανότητες 
1.1, 1.2(εκτός του «Αξιωματικού Ορισμού της Πιθανότητας) 
Εκτός, η εφαρμογή 3 στη σελίδα 36, καθώς και οι ασκήσεις με ανισότητες.  
Εκτός οι ασκήσεις της Β’ Ομάδας της παραγράφου 1.2 

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί 
Αριθμοί 

2.1, 2.2 (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4), 2.3, 2.4 (εκτός των αποδείξεων 
των ιδιοτήτων 3 και 4) 

Κεφ.3ο: Εξισώσεις 3.1, 3.2, 3.3 

Κεφ.4ο: Ανισώσεις 4.1, 4.2 

Κεφ.5ο: Πρόοδοι 5.1, 5.2 (εκτός της απόδειξης για το Sν), 5.3 (εκτός της απόδειξης για το Sν) 

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των 
Συναρτήσεων 

6.1, 6.2 (εκτός της Απόσταση σημείων), 6.3 (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος 
μεταβολής) 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
   139606/Γ2/01-10-2013  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., 
Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2013) 
 
Κεφάλαιο Παράγραφος 

Κεφ.1ο: 
Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία 1.1, 1.2 

Κεφ.3ο: 
Τρίγωνα 

3.1, 3.2(εκτός της απόδειξης του θεωρήματος), 3.3(εκτός της απόδειξης του 
Θεωρήματος στη σελίδα 39), 3.4, 3.5(εκτός της απόδειξης του θεωρήματος), 
3.6(εκτός τις αποδείξεις των Θεωρημάτων I και II της παραγράφου στη 
σελίδα 44-45), 3.7, 3.8, 3.9, 3.10(εκτός της απόδειξης του θεωρήματος), 
3.11(εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος στη σελίδα 54), 3.12 (εκτός της 
απόδειξης του Θεωρήματος στη σελίδα 54) 
3.13 (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙ στη σελίδα 59), 3.14 (εκτός 
της απόδειξης του Θεωρήματος Ι στη σελίδα 61), 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 

Κεφ.4ο: 
Παράλληλες ευθείες 

4.1, 4.2 (εκτός της απόδειξης της Πρότασης Ι στη σελίδα 77 και την 
απόδειξη της Πρόταση ΙV στη σελίδα 78), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 (εκτός της 
απόδειξης του Θεωρήματος και του πορίσματος στη σελίδα 84), 4.8 

Κεφ.5ο: 
Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος), 5.8, 
5.9, 5.10, 5.11, 5.12 

Κεφ.6ο: 
Εγγεγραμμένα σχήματα 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ 
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική και τη Χημεία γίνονται ως εξής: 
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής: 
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η 

γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 
β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και 

οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή 
άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους 
μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να 
αιτιολογήσουν την απάντησή τους. 

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού 
και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. 

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβλημα αυτό ή η 
άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. 

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, 
στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση 
βαθμολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της 
βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και 
καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων. 

3. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το 
δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.  

ΦΥΣΙΚΗ 
     139606/Γ2/01-10-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  
Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. και τα θεμελιώδη μεγέθη του. 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ (1.1.1 έως 1.1.9 ) 
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (1.2.1 έως 1.2.8 ) 
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (1.3.1 έως 1.3.4, 1.3.7 ) 
2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

(2.1.1 έως 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των 
δυναμικών ενεργειών», 2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως τη σχέση (3), 2.1.6 

Σημείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήματα που αντιστοιχούν σε υποενότητες που δε θα 
διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης.  
 
ΧΗΜΕΙΑ  
    (178603/Γ2 22-11-2013) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα» ΝΑΙ 
1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα» ΝΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ 
2.1 «Ηλεκτρονική δομή των ατόμων» ΝΑΙ  
2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ  
2.3 «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών 
δεσμών» ΝΑΙ.  
2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων» ΝΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
3.1 «Χημικές αντιδράσεις» ΝΑΙ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 
4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός 
Avogadro, γραμμομοριακός όγκος» ΝΑΙ 
4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ 
4.3 «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων» ΝΑΙ 
4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες: 

 •  « 1.Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ            
 •  « 2.Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ  
 •  « 3.Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν σε 4 ισόβαθμα θέματα που έχουν την ακόλουθη μορφή, περιεχόμενο 
και σκοπό: 

1ο Θέμα: 
Περιλαμβάνει 5 ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, όπως: πολλαπλής επιλογής, 

σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης (από τις οποίες ο μαθητής επιλέγει όποια ή όποιες συνεχίζουν ορθά μια 
ημιτελή φράση) κ.ά.  

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών 
εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων από ένα ευρύ τμήμα της εξεταστέας ύλης 

2ο Θέμα:  
Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. 

Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα. 
Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να ανακαλεί γνώσεις που έχει αποκτήσει γύρω 

από το εξεταζόμενο θέμα (βιολογική έννοια, διαδικασία ή φαινόμενο) και να τις εκθέτει ή/και να τεκμηριώνει τις 
απόψεις του με πληρότητα και σαφήνεια. 

3ο Θέμα: 
Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. 

Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνει μια απεικόνιση (εικόνα, διάγραμμα ροής, γραφική 

παράσταση κ.ά.) που μπορεί να αποδίδει μια βιολογική δομή, λειτουργία ή φαινόμενο. Η απεικόνιση συνοδεύεται 
από σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.  

Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε υποερωτήματα που μπορεί να αφορούν στη δομική και λειτουργική 
σχέση των μερών (αν πρόκειται για βιολογική δομή), στην έκβασή του ή/και στους παράγοντες που την 
επηρεάζουν (αν πρόκειται για λειτουργία ή βιολογικό φαινόμενο) κ.ά.  

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες 
(ανάλυσης, σύνθεσης κτλ.) που έχει αποκτήσει, προκειμένου να εντοπίζει, να αντλεί, να αξιολογεί και να 
επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα που του παρέχει η απεικόνιση και το επεξηγηματικό κείμενο που τη 
συνοδεύει, ώστε να εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώνει πλήρεις, σαφείς και στοιχειοθετημένες απαντήσεις.  

4ο Θέμα: 
Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. 

Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα. 
Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιμασία στην οποία ο μαθητής καλείται είτε να διερευνήσει μια πραγματική ή 

υποθετική κατάσταση που περιγράφεται στην εκφώνηση (π.χ. την έκβαση μιας βιολογικής διαδικασίας) είτε να 
επιλύσει ένα πρόβλημα που άπτεται εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, 
είτε να λύσει μια άσκηση εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία και αξιοποιώντας βιολογικούς νόμους και 
θεωρίες.  

Το θέμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις και 
δεξιότητες που έχει αποκτήσει από ποικίλες περιοχές της ύλης, προκειμένου να διερευνά και να ερμηνεύει 
καταστάσεις ή να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή. 

Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο 
και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων. 

 
 
   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Γενική οδηγία: Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να μη δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες της δομής 
ή/και της λειτουργίας των επιμέρους οργάνων και συστημάτων. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιμο να δίνεται έμφαση στην 
ανάδειξη της σχέσης δομής και λειτουργίας στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του  οργανισμού  ως συνόλου 
και στην επίδραση διαφόρων παραγόντων ιδιαιτέρως αυτών που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής του ατόμου και τη 
διατήρηση της υγείας του. 
 
 
 
Τα κεφάλαια διδάσκονται με την εξής σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12, 7 και 8. 
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Κεφάλαιο ΕΝΟΤΗΤΕΣ Παρατηρήσεις 

Κεφάλαιο 1 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ  
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 9 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Εισαγωγή - Δομή και λειτουργία 
των νευρικών κυττάρων 

Δεν θα διδαχθούν οι παράγραφοι: 
Δυναμικό ηρεμίας  
Νευρική ώση  
Συνάψεις  
Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν. 

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
Δεν θα διδαχθεί η παράγραφος: 
Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου  
Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν. 

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Κεφάλαιο 
10 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
Υποδοχείς -Αισθήσεις 

Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Ειδικές Αισθήσεις 

Δεν θα διδαχθούν οι παράγραφοι: 
Έλεγχος έντασης του εισερχόμενου φωτός και εστίαση 
Βιοχημεία της όρασης  
Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν. 

Κεφάλαιο 
11 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 
Εισαγωγή – ορμόνες- τρόποι 
δράσης ορμονών 

Να διδαχθεί η εισαγωγή στην οποία δίνονται τα είδη των 
αδένων και των ορμονών και η παράγραφος Ορμόνες  

Αδένες Να μη διδαχθεί η ενότητα 
 

Κεφάλαιο 3 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Καρδιά 

Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 
 

Αιμοφόρα αγγεία Να διδαχθεί όλη ενότητα.  
Η κυκλοφορία του αίματος Να μη διδαχθεί η ενότητα.  

Αίμα Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 
 

Κεφάλαιο 
12 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Εισαγωγή - Δομή και Λειτουργία 
αναπαραγωγικού συστήματος 

Να μη διδαχθεί η παράγραφος: Εμμηνορρυσιακός κύκλος 
Να διδαχθεί όλη η υπόλοιπη ενότητα. 

Από τη μείωση στη γονιμοποίηση Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 
 

Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός 

Να μη διδαχθούν οι παράγραφοι:  
Αυλάκωση, 
Εμφύτευση, 
Σχηματισμός πλακούντα, 
Ανάπτυξη μετά τον τοκετό –Γήρας 
Να διδαχθεί όλη η υπόλοιπη ενότητα. 

Κεφάλαιο 7 

ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Εισαγωγή-Οστά- 
Μυελός οστών 

Να διδαχθεί η εισαγωγή και η παράγραφος: Ο μυελός των 
οστών. 
Nα μην διδαχθούν oι υπόλοιπες παράγραφοι 
(Σύσταση του οστίτη ιστού, Μορφολογία των οστών)  

Σχηματισμός –ανάπτυξη οστών Να μη διδαχθεί η ενότητα.  
 

Αρθρώσεις Να διδαχθεί η ενότητα.  
 

Μέρη σκελετού Να μη διδαχθεί η ενότητα. 
 

Κεφάλαιο 8 

ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Μυϊκός ιστός Να διδαχθεί η ενότητα. 

Δομή και λειτουργία του 
σκελετικού μυός 

Να διδαχθεί η παράγραφος: Δομή του σκελετικού μυός  
Nα μη διδαχθούν οι παράγραφοι: Δομή και λειτουργία της 
γραμμωτής μυϊκής ίνας , Νευρομυϊκή σύναψη και Μυϊκή 
συστολή 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο 
(2) ομάδες: 
Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται 
οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων 
κ.λπ.): 
1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες· 
β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. 
2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι 
πέντε (25) μονάδες. 
ΙΙ. Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, 
με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή 
τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, 
σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από 
ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της 
ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και 
ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται 
από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, 
διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης 
πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων. 
Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και 
ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές. 
Τα θέματα της ομάδας Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ ορίζονται από 
τους διδάσκοντες. 
   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία 
του Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, του Α. 
Μαστραπά, είναι η ακόλουθη: 
 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
 2. Η Αίγυπτος (σελ. 20-30) 
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
1. Ελληνική προϊστορία 
 1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός: (σελ. 65-75) 
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) 
 2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), (σελ. 76 – αρχή 
77), Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός (σελ. 78-80), 
Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ. 
80-82), Ο πολιτισμός (σελ. 82-83) 
 2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ), (σελ. 84-98) 
 2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), (σελ. 98-107 και 
109-114): το εισαγωγικό τμήμα και η υποενότητα: η 
συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία (σελ.98-
100), Η εποχή του Περικλή (σελ.100-102), ο 
Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) (σελ.102-
103), Η κρίση της πόλης-κράτους (σελ.103-105), Η 
πανελλήνια ιδέα (σελ.105), Ο Φίλιππος Β΄ και η 
ένωση των Ελλήνων (σελ. 105-107), Το έργο του Μ. 
Αλεξάνδρου (σελ. 109-111), Ο πολιτισμός (σελ. 111-
114) 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
1.2. Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου 
(σελ. 127- αρχή της σελ. 129) (Διευκρινίζεται ότι οι 
υποενότητες: Τα βασίλεια της Ανατολής, Τα βασίλεια 
του Ελλαδικού χώρου, Οι πόλεις –κράτη, Οι 
συμπολιτείες δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα 
ύλη). 
2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός (σελ. 140-151) 

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ 
 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 
(σελ.170-172) 
 3.4. Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας-Res 
publica (σελ. 172-ως αρχή 175) 
OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 
2.2. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (σελ. 194-196) 
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος 
αι. μ.Χ.) 
Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.) 
1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): Η 
ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας (σελ. 206-208), 
Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις 
(σελ. 208-209).   
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 μ.Χ.): το 
εισαγωγικό τμήμα (σελ. 211-212), Η διοίκηση και το 
δίκαιο (σελ. 212-214) 
H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. μ.Χ.) 
1.1. Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της 
αυτοκρατορίας (σελ. 234-236) 
1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και 
ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (σελ. 236-239) 
1.4. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού 
κράτους (σελ. 245-247) 
1.5. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 
251) 
2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.) 
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη (σελ. 256-258). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), η 
εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων: 

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο 
η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες (5×5=25).  

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής 
και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Κάθε ένα 
από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη 
ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη 
ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. 
Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται 
από την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη 
ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

 
   132447/Γ2/19-09-2013 &  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 
Όλο το βιβλίο της Πολιτικής Παιδείας σελίδες 8-135 
 
Εκτός από την παράγραφο:  3.4 Η τοπική αυτοδιοίκηση σελίδες 72-74 από το Β΄ Μέρος του βιβλίου.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων: 
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο 

η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες (5×5=25).  

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες 
ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και 
διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.  

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.  
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.  
Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. 

Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την 
τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται 
από τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα 
2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας 
3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία 
6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον…» 
7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία 
8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού 
9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία 
10. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ..» 
11. Η Ανάσταση του Χριστού 
12. «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν…» 
13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης 
14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος 
15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας 
16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού 
18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης 
19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό 
21. Η είσοδος και ένταξη στη Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος 
22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας 
23. Το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας 
24. Το μυστήριο της Μετανοίας 
25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου 
26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης 
30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υμνογραφία) 
31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και μουσική 
32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί 
33. Η γυναίκα στη λατρεία 
37. Πνευματισμός-εσωτερισμός-δεισιδαιμονία-Προλήψεις 
38. Η Μασονία 
40. Τέσσερα παραδείγματα-προκλήσεις 
41. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά 
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   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 
Στις προαγωγικές εξετάσεις ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα 

θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής: 
Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου 
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και 

Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής 
κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30 %). 

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική  
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την 

Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20 %). 
Θέμα 2β. Λεξικογραμματική 
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την 

Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%). 
Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου  
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική και 80-120 λέξεων στη Γαλλική 

και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες 
ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) 
(σύνολο 30%). 

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: 
το θέμα 1 και το θέμα 2α ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το θέμα 2β και το θέμα 3 ορίζονται από την 
τράπεζα θεμάτων. 

 
 
ΑΓΓΛΙΚΑ 
 
 
   139610/Γ2/01-10-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 
 
   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Menschen A1.2 – Deutsch als Fremdsprache Kurs- und Arbeitsbuch 
Modul 5, Lektionen 13-15 

Wege beschreiben 
Wohnen 

 In der Stadt  
Grammatik: Praesens, Perfekt, Modalverben, Lokale Praepositionen + Dativ, Possessivartikel sein-ihr, Genitiv bei  

Eigennamen, Verben mit Dativ, Personalpronomen im Dativ 
 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα: 
α) δύο (2) θέματα θεωρίας, β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων. 
Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται  η γνώση και η 

κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την 
αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς 
επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της 
ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. 

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα 
προβλήματα (2x25%).    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Από το κεφάλαιο 12 αφαιρούνται οι παράγραφοι: 
12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας 
12.3.2 Μοντέλο αναφοράς OSI 
12.3.7 Ethernet, IEEE-802.3 και TCP/IP 
12.4 Τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές εφαρμογές 

 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Για το μάθημα «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων», η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων: 
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η 

κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.  
β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και 

κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.  
Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της 

βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία 
από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές 
γραπτώς. 
   (139610/Γ2/01-10-2013) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2. (σελ.13-15) 
Κεφάλαιο 2: Η Σχέση μας με τη Γη. Παράγραφοι: 2.2 (σελ 22-23), 2.3 (σελ 23-26), 2.4 (σελ 26), 2.5 (σελ 26-28), 2.6  
(μόνον στη σελ. 29 τα γενικά και στις σελίδες 30-31 τα αναφερόμενα στην “Όξινη Βροχή”) και 2.7 (μόνον οι σελίδες 
32-33 και εξαιρούνται οι σελίδες 34-35 με τα αναφερόμενα  για «Το φαινόμενο “Ελ Νίνιο”») 
Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Παράγραφοι:  3.1 (σελ.39-43), 3.2 (σελ. 43-48, εξαιρούνται στις σελίδες 46 και 47 
το σημείο “3.2.1 Διάκριση Πανίδας”) 
Κεφάλαιο 4:  Εδαφικοί Πόροι. Παράγραφοι: 4.1 (σελ. 49-51), 4.2 Ιδιότητες του εδάφους (σελ. 51), 4.2.1 Φυσικές 
εδαφικές ιδιότητες (σελ. 51-53 οι σελίδες από το σημείο “Δομή” στη σελ.53 ως σελ. 58 εξαιρούνται), 4.2.2 Χημικές 
ιδιότητες (μόνον τα γενικά στη σελίδα 58 και επίσης τα αναφερόμενα στο σημείο “Αντίδραση του εδάφους” από τη 
σελίδα 60 ως τη σελίδα 61), 4.3 (σελ. 61-63) εξαιρούνται οι τέσσερις ομάδες των θρεπτικών στοιχείων, 4.4 (σελ. 64),  
4.5 ( από τη σελίδα 64 ως τη σελίδα 65  όπου εξαιρούνται τα σχετικά με τον Τύπο χρησιμοποίησης γης-LUT),  4.7 
(σελ.66-75, εξαιρούνται από σελίδα 69 ως σελίδα 73 τα σημεία: “Τύποι επιφανειακής διάβρωσης”, “Υποεπιφανειακή 
διάβρωση”, “Τύποι υποεπιφανειακής διάβρωσης”, 4.7.3“Αιολική διάβρωση” και 4.7.4“Κατολισθήσεις”), 4.8 (σελ.75-
77),  4.11 (σελ.82-88), 4.12 (σελ.88-89) 
Κεφάλαιο 5:  Υδατικοί Πόροι.  Παράγραφοι: 5.1 (σελ. 95-96), 5.2 (σελ. 96-97), 5.3 (σελ. 97-99), 5.4 (Οι σελίδες 99-
101 και εξαιρούνται οι σελίδες 102 και 103), 5.6 (μόνον τα γενικά στη σελ. 106 και ονομαστικά οι τίτλοι των 
παραγράφων από 5.6.1 ως 5.6.5 τα περιεχόμενά τους εξαιρούνται), 5.7 (μόνο τα γενικά στις σελίδες 119 και 120 και 
εξαιρούνται τα περιεχόμενα της παραγράφου 5.7.1 από σελίδα 120 ως σελίδα 125) και 5.8 (σελ. 125-130) 
Κεφάλαιο 6:  Δασικοί Πόροι. Παράγραφοι:  6.1 (σελ. 135-136), 6.3 (σελ. 138-139), 6.4 (σελ. 139), 6.7 (σελ. 142-
144),  6.10 (σελ. 146-149) και 6.11 (σελ. 149-156) 
Κεφάλαιο 9:  Μορφές Ενέργειας. Παράγραφοι: 9.1 (σελ. 215-216), 9.2 (σελ. 216), 9.2.1 (σελ. 217), 9.2.2 (σελ. 217-
218, εξαιρείται το σημείο “Μηχανισμός καύσης ανθράκων”), 9.2.3 (σελ. 219-223), 9.2.4 (μόνον στη σελίδα 224 
ονομαστικά τα Φυσικά αέρια), 9.6 (σελ.230-232),  για τις παραγράφους 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 και 9.11 
ονομαστικά μόνον τους τίτλους. 

Καλή  Επιτυχία!!!! 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
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