
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 2015, ΤΑΞΗ Α 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Τρόπος εξέτασης: ∆ίνεται ένα πεζό ή ποιητικό κείµενο και θα πρέπει να απαντηθούν: 

 

1. Μία ερώτηση περιεχοµένου (κατανόηση, σύντοµη αποτίµηση φράσεων/τµηµάτων του κειµένου, περίληψη) 

(5 µον.) 

2. Μία ερώτηση σχετική µε τη δοµή του κειµένου (µορφοποίηση παραγράφων ή χωρισµός σε ενότητες ή αφη-

γηµατικές τεχνικές) (5 µον.) 

3. Μία ερώτηση σχετική µε τη γλώσσα του κειµένου. Η ερώτηση αναλύεται σε δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα:  

α. κύρια γνωρίσµατα ή ιδιοτυπίες στη γλώσσα και στην έκφραση (2,5 µον.) 

β. σχήµατα λόγου. (2,5 µον.) 

4. Μία ερώτηση σχετική µε την αξιολόγηση του κειµένου. Η ερώτηση µπορεί εναλλακτικά να περιλαµβάνει: χα-

ρακτηρισµούς προσώπων ή καταστάσεων, εντοπισµό ή και παραλληλισµό αξιών και ιδεών που έχουν σχέση 

µε την εποχή του έργου. (5 µον.) 

ΥΛΗ 

Κείµενα: 

1.  «Μανιτάρια στην πόλη», Ίταλο Καλβίνο 

2. «Το πιο γλυκό ψωµί», λαϊκό παραµύθι 

3.  «Ο φτωχός και τα γρόσια», Λαϊκό παραµύθι 

4.  «Η Νέα Παιδαγωγική», Νίκος Καζαντζάκης 

5. «Ο δρόµος για τον παράδεισο είναι µακρύς», Μαρούλα Κλιάφα 

6. «Τα κόκκινα λουστρίνια», Ειρήνη Μάρρα 

7. «Ο Βάνκας», Άντον Τσέχωφ 

8. «Λεώνη», Μαρία Πυλιώτου 

9. «Το µαύρο κύµα», Λουίς Σεπούλδεβα 

10. «Όπως τα βλέπει κανείς», Ελένη Σαραντίτη 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Τρόπος εξέτασης: ∆ίνεται ένα κείµενο (διδαγµένο ή αδίδακτο) και θα πρέπει να απαντηθούν:  

 

Α. 

1. Μία ερώτηση κατανόησης του κειµένου σχετική µε το περιεχόµενο ή µε την περιληπτική απόδοση του µε 50-

80 λέξεις. 

2. Μία ερώτηση σχετική µε την αναγνώριση της οργάνωσης του κειµένου (σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, 

τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κλπ). 

3. Μία ερώτηση σχετική µε την αναγνώριση των µορφοσυντακτικών δοµών - φαινοµένων που έχουν διδαχτεί, 

π.χ. κλίση ουσιαστικών ή επιθέτων, παραγωγή, σύνθεση, είδη προτάσεων κ.τ.λ. 

4. Μία ερώτηση σχετική µε το λεξιλόγιο (συνώνυµα, αντώνυµα, σηµασία λέξεων κλπ). 

(Οι παραπάνω ερωτήσεις βαθµολογούνται µε 2,5 µονάδες η καθεµία.) 

Β. Έκθεση. (10 µονάδες) 

 

ΥΛΗ 

Οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5 (µόνο το κατηγορούµενο), 6 



 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Τρόπος εξέτασης: ∆ίνεται ένα κείµενο στα αρχαία, χωρίς το εισαγωγικό σηµείωµα και τα γλωσσικά 

σχόλια που το συνοδεύουν και θα πρέπει να απαντηθούν: 

1. ∆ύο ερωτήσεις κατανόησης, παρόµοιες µε αυτές του βιβλίου µετά από κάθε κείµενο. ∆ε ζητείται µετάφρα-

ση. (Από 4 µονάδες η καθεµιά, σύνολο 8 µονάδες) 

2. ∆ύο ερωτήσεις λεξιλογικές σχετικές µε το Β1, Β2 µέρος της κάθε ενότητας, παρόµοιες µε αυτές του βιβλίου, 

(από 2,5 µονάδες η καθεµιά, σύνολο 5 µονάδες) 

3. ∆ύο ερωτήσεις σχετικές µε τη γραµµατική (από 2,5 µονάδες η καθεµιά, σύνολο 5 µονάδες) 

4. Μία ερώτηση σχετική µε το συντακτικό (Υποκείµενο, Αντικείµενο, Κατηγορούµενο, κ.λπ.), (2 µονάδες) 

 

ΥΛΗ 

Ενότητες:  

2 - -  Γ 

3 - -  Γ 1 

4 Α,  Β1, Β2,  Γ    

5 - Β2,   Γ  

6 Α, Β1, Β2  Γ 

7 Α Β1, Β2  Γ  

8 - -  Γ 1, 2 

9 - -  Γ 1, 2, 3 

11 Α Β1  Γ 

12 Α Β1   Γ1 

13 - -  Γ 1 

14    Γ  2, 3 

15    Γ 

16    Γ 1, Γ2 

17    Γ 1 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Ο∆ΥΣΣΕΙΑ) 
 

Τρόπος εξέτασης: ∆ίνεται ένα απόσπασµα 40 περίπου στίχων και θα πρέπει να απαντηθούν:  

1. Μία ερώτηση από την εισαγωγή. (4 µονάδες) 

2. Μία ερώτηση κατανόησης του κειµένου σχετική µε το περιεχόµενο ή µε την περιληπτική απόδοσή του (4 µο-

νάδες) 

3. Μία ερώτηση σχετική µε τη δοµή κειµένου που µπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήµατα, όπως:  

i. χωρισµός σε µικρότερες ενότητες µε κριτήρια αφηγηµατικά ή θεµατικά και απόδοση πλαγιότιτλων. 

ii. εντοπισµός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων αφηγηµατικής και περιγραφικής τε-

χνικής: οπτική της αφήγησης, διάλογος, µονόλογος, ειρωνεία, λειτουργία του χρόνου, σχήµατα λό-

γου. (6 µονάδες) 

4. Μία ερώτηση που µπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήµατα, όπως:  

i. χαρακτηρισµούς προσώπων (στάσεις, ιδέες, σκέψεις, δράσεις, αξίες κ.λπ.) 

ii. συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισµού (6 µονάδες) 

ΥΛΗ 

Εισαγωγή από την Οδύσσεια: 1.1, 1.3, 1.4 

Στίχοι από τις ραψωδίες: α 1-174 και 362-498, ε 50-251, 331-420, π 185-336 



ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος της Ιστορίας στο Γυµνάσιο ορίζεται ως ακολούθως :  

∆ίνονται δύο οµάδες ερωτήσεων Α και Β. Η οµάδα Α περιλαµβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι µαθη-

τές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η οµάδα Β περιλαµβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι µαθητές/τριες επι-

λέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις µπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα.  

Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες (4 Χ 5=20).  

Η Οµάδα Α περιλαµβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδά-

χθηκαν οι µαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόµηση ιστορικών γεγονότων, 

φαινοµένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχοµένου µιας γραπτής ή εικαστικής ιστορι-

κής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάµεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, 

φαινόµενα κ.λ.π.).  

Η Οµάδα Β περιλαµβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των µαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και 

σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή οµάδων µε βάση συγκεκριµένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά 

δεδοµένα.  

Και στις δύο οµάδες ερωτήσεων µπορεί να δίνεται στους/στις µαθητές/τριες φωτοτυπηµένο ιστορικό υλικό προς 

επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να  προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο 

ΥΛΗ 

ΚΕΦ. Β, ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2, 3,  

ΚΕΦ. ∆, ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2, 4, 5 

ΚΕΦ. Ε, ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2, 3 

ΚΕΦ. ΣΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ: 1 

ΚΕΦ. Ζ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3, 4 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2,3. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5, 6, 7. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8, 9, 10, 11. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 12, 13, 14, 15, 16. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 17, 18, 19, 20, 21. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Α’   ΑΛΓΕΒΡΑ 

Κεφ. 1ο :1.3,1.4,1.5  

Κεφ. 2ο ΟΛΟ 

Κεφ. 4Ο 4.1 

Κεφ. 5Ο ΟΛΟ 

Κεφ. 6ο 6.1, 6.2, 6.3 ,6.4 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Κεφ. 1ο :1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.13 

Κεφ.  2ο : 2.3 ,2.6 

Κεφ.  3ο : 3.1,3.2 

 



ΦΥΣΙΚΗ 
 

Πειράµατα : 1,2,3,4,5,6,8 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

Τρόπος εξέτασης: ∆ίνονται εννέα (9) ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντηθούν οι έξι (6). 

Από σελίδα 7 έως και σελίδα 80 

Όχι η παράγραφος Α1.2 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Τρόπος εξέτασης: ∆ίνονται εννέα (9) ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντηθούν οι έξι (6). 

Κεφάλαιο 1 : Σελίδες 18 - 22 
Κεφάλαιο 2 : Σελίδες 38 – 40  και 45 – 51 
Κεφάλαιο 3 : Σελίδες 65 – 69 
Κεφάλαιο 4 : Σελίδες 86 – 88  
Κεφάλαιο 5 : Σελίδες 103 – 107 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

Σελίδες 2 έως και 82 µε ό.τι γραµµατικό φαινόµενο έχει διδαχθεί(think teen 1st grade) 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

Βιβλίο µαθητή Action fr-gr 1 

σελ. 12-14 Salut-bonjour… 

σελ. 21 La semaine 

σελ. 22 verbe etre et avoir, aimer, parler, v. habiter, venire, faire 

 

Unite 1. p. 26-27 Texte 

Σελ. 37 

 

Unite 2 p. 46-47 Texte 

p. 48 ma famille 

p. 49, 50 Les métiers 

p. 53 v. faire 

 

Unite 3 p. 66-67 Texte 

p. 68 Les loisirs 

p. 75 Adjectif interrogatif 

p. 76 Accepter / refuser 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 

ΚΒ Deutsch ein Hit 1 

K 1-5 

Σ.15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 31, 35, 39, 43, 44, 51, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 79 

ΑΒ. Σ. 7, 9, 13, 20, 34, 53, 55 


