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ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018–2019, ΤΑΞΗ Α 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Τρόπος εξέτασης: Το κείμενο (ποιητικό ή πεζό) που δίνεται στους/στις μαθητές/τριες 
επιλέ εται μετα   τ ν κειμέν ν που έ ουν μελετηθεί στην τ  η   την     τ  η υπ ρ ει και 
η δυνατότητα να επιλε εί   ν στο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τα κείμενα που με-
λετήθηκαν   
 Το 1ο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και με αυτό ελέ  εται η ικανότη-
τα τ ν  μαθητών/τριών α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο (πεζό ή ποιητικό) ορισμένες 
πληροφορίες, όπ ς τα πρόσ πα, τον  ώρο, τον  ρόνο, το σκηνικό, το κοιν νικό πλαίσιο, 
το πρόβλημα που απασ ολεί τα πρόσ πα, κατευθ νει τη δρ ση τους κ τ λ , τεκμηριώ-
νοντας την  ποψή τους με στοι εία του κειμένου, β) είτε να ανα ν ρίζουν τα βασικ  
θέματα ή τις ιδέες που απασ ολο ν τον/τη λο οτέ νη και τη στ ση που υιοθετεί απένα-
ντι σε αυτ /αυτές, τεκμηριώνοντας την  ποψή τους με στοι εία του κειμένου,  ) είτε να 
αναλ ουν κ ποιον από τους  αρακτήρες (κίνητρα, α ίες, επιλο ές κ τ λ ), τεκμηριώνο-
ντας την   ποψή τους με στοι εία του κειμένου, δ) είτε να ε ετ ζουν τον τρόπο με τον 
οποίο «συνομιλεί» το κείμενο με την εικόνα που το συνοδε ει  Το συ κεκριμένο θέμα 
βαθμολο είται με έ ι (06) μον δες  
 Το 2ο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και  λώσσας του κειμένου και με αυτό  ε-
λέ  εται η ικανότητα τ ν μαθητών α) είτε να ανα ν ρίζουν τη δι κριση αν μεσα στο 
περιε όμενο (τι λέει το κείμενο) και στις επιλο ές  ς προς τη μορφή (πώς το λέει το 
κείμενο), επισημαίνοντας βασικ  στοι εία ορ  ν σης της αφη ηματικής πλοκής ή της 
ποιητικής  ραφής, β)  είτε  να  εντοπίζουν  μέσα  στο  κείμενο  συ κεκριμένους  δείκτες  
(π     αφη ηματικο ς  τρόπους, αφη ηματικές τε νικές, σ ήματα λό ου κ   ) και να σ ο-
λι ζουν τον λειτουρ ικό τους ρόλο,  ) είτε να επισημαίνουν και να α ιολο ο ν  ς προς 
το αποτέλεσμα που έ ουν  ια τον ανα νώστη μαθητή/την ανα νώστρια μαθήτρια οι 
 λ σσικές και υφολο ικές επιλο ές του/της λο οτέ νη  Το συ κεκριμένο θέμα βαθμο-
λο είται με έ ι (06) μον δες  
Το 3ο θέμα αναφέρεται στην παρα   ή  ραπτο  λό ου και απορρέει από το κείμενο  
Προτείνονται ένα θέμα ανα ν στικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουρ ικής  ραφής 
και κ θε μαθητής /τρια επιλέγει ένα από τα δύο.  
Ι  Όσον αφορ  την ανα ν στική ανταπόκριση ελέ  εται η ικανότητα τ ν μαθη-
τών/τριών: α) είτε να σ ολι ζουν ιδέες, α ίες, στ σεις, πρ  εις και συμπεριφορές που 
αναδεικν ονται στο κείμενο τεκμηριώνοντας την  ποψή τους με στοι εία του κειμένου 
και του εισα   ικο  σημειώματος, β) είτε να συ κρίνουν ιδέες, α ίες, στ σεις, πρ  εις 
και συμπεριφορές που αναδεικν ονται στο κείμενο με αντίστοι ες του σήμερα,  ) είτε 
να συσ ετίσουν ιδέες, α ίες, στ σεις, πρ  εις και συμπεριφορές που αναδεικν ονται 
στο κείμενο με προσ πικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ τ λ  
ΙΙ  Όσον αφορ  τη δημιουρ ική  ραφή, οι μαθητές/τριες καλο νται: α) είτε να αναδιη-
 ηθο ν τμήμα της ιστορίας από την οπτική   νία συ κεκριμένου ήρ α (π    με μορφή 
ημερολο ίου, επιστολής κ τ λ ), β) είτε να αλλ  ουν ή να συμπληρώσουν δημιουρ ικ  
το αρ ικό κείμενο (π    με τη δημιουρ ία νέας σκηνής ή διαλό  ν, την εισα   ή στοι-
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 εί ν περι ραφής ή σ ολί ν ή οπτικών, ακουστικών και  λλ ν εικόν ν κ   ),  ) είτε να 
διατυπώσουν σκέψεις και να εκφρ σουν συναισθήματα που τους ενερ οποιεί η αν -
 ν ση του λο οτε νικο  κειμένου σε ένα νέο κείμενο το οποίο υιοθετεί τα  αρακτηρι-
στικ  κειμενικο  είδους (ποιητικο  ή πεζο ) που ορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό  Η 
έκταση του κειμένου που καλο νται να παρα   ουν οι μαθητές/τριες μπορεί να κινείται 
μετα   εκατό (100) και διακοσί ν (200) λέ ε ν  Η συ κεκριμένη ερώτηση βαθμολο εί-
ται με οκτώ (08) μον δες  
ΥΛΗ 

Κείμενα: 

1. «Το πιο γλυκό ψωμί», λαϊκό παραμύθι 

2. ««Ο παππούς και το εγγονάκι», Λέων Τολστόι 

3.  «Η Νέα Παιδαγωγική», Νίκος Καζαντζάκης 

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

5. «Λεώνη», Μαρία Πυλιώτου 

6.  «Το μαύρο κύμα», Λουίς Σεπούλδεβα 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Τρόπος εξέτασης: Οι μαθητές/τριες ε ετ ζονται σε κείμενο  ραπτό που διανέμεται 
φ τοτυπημένο, προερ όμενο από πη ές έντυπες ή ηλεκτρονικές και το οποίο είναι δυ-
νατόν να συνοδε εται από εικόνα,  ρ φημα κτ λ  Το κείμενο θα πρέπει να είναι παρεμ-
φερές και ό ι να ταυτίζεται με κ ποιο από αυτ  που διδ  θηκαν στη δι ρκεια της  σ ο-
λικής   ρονι ς  Οι μαθητές καλούνται α απαντήσουν σε τρεις (3) ερωτήσεις διαφόρων 

τύπων με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:  

Το 1ο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και του επικοιν νιακο  πλαισίου 
στο οποίο εντ σσεται  
Το 2ο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό το 
θέμα ελέ  εται η ικανότητα τ ν μαθητών/τριών α) είτε να ανα ν ρίζουν τη δομή ολό-
κληρου του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου είτε να 
αποδίδουν με πλαγιότιτλους ή με τη μορφή διαγράμματος τη νοηματική αλληλου ία 
του κειμένου είτε να εντοπίζουν τις διαρθρ τικές λέ εις/φρ σεις που βοηθο ν στη συ-
νο ή του κειμένου είτε να διακρίνουν στο κείμενο σημεία όπου υπ ρ ει περι ραφή, 
αφή ηση, επι ειρηματολο ία ή/και  
β) είτε να ε η ο ν τη συνεισφορ  της γραμματικοσυντακτικής δομής κ ποιου   ρίου 
στο νόημ  του (π    η   ρήση  της  παθητικής  σ ντα ης  αντί  της  ενερ ητικής)  είτε να 
ανα ν ρίζουν  τη  λειτουρ ία  τ ν μορφοσυντακτικών δομών (π    η επιλο ή να  ρησι-
μοποιηθεί ιστορικός ενεστώτας αντί του αορίστου κ   ) είτε να  μετασ ηματίζουν,  λαμ-
β νοντας  υπόψη  τις  περιστ σεις  επικοιν νίας,  λέ εις  ή  φρ σεις  ή απόσπασμα του 
κειμένου  ς προς την μορφολο ία ή  ς προς τη σ ντα η ή  ς προς τη σημασιολο ία/το 
λε ιλό ιο ή  ς προς τα σημεία στί ης ή  ς προς το  φος του κειμένου   Το συ κεκριμένο 
θέμα βαθμολο είται με τέσσερις (04) μον δες  
Το 3ο θέμα αναφέρεται στην παρα   ή  ραπτο  λό ου   
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Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντ  ουν  ένα κείμενο  που  να  ανταποκρίνε-

ται  στη   λ σσική  τους  εμπειρία,  το  είδος  του  οποίου καθορίζεται με σαφήνεια, ε-

ντα μένο σε επικοιν νιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σ ολι ζουν σημεία του κει-

μένου που τους έ ει δοθεί ή αναπτ σσουν προσ πικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή 

από το κείμενο  

ΥΛΗ 

Οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5 (όχι τα ρήματα, ναι το Β3: συνδετικό ρήμα και  κα-

τηγορούμενο) 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως 

ακολούθως :  

Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 

από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσ-

σερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν 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 διδάχθηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εν-

νοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κα-

τανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορι-

κής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε δια-

φορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λ.π.). 

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθη-

τών/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 φωτοτυ-

πημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να  

προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο. 

ΥΛΗ 

ΚΕΦ. Β, ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2,3,4,5, 6 

ΚΕΦ. Δ, ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2,3,4,5,7,10 

ΚΕΦ. Ε, ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2,3 

ΚΕΦ. ΣΤ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1,2 

ΚΕΦ. Ζ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3, 4 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΥΛΗ 

ΜΕΡΟΣ Α’   ΑΛΓΕΒΡΑ 

Κεφ. 1ο :1.4,1.5 

Κεφ. 2ο :2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 

Κεφ. 3ο :3.1,3.5 

Κεφ.  7ο   : 7.1, 7.2,7.3,7.4 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Κεφ. 1ο : 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13 

Κεφ.  3ο : 3.1,3.2 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

Τρόπος εξέτασης: Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. 

Η ομάδα Α περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις. 

 α ερώτημα: Περιγραφή ενός πειράματος, το οποίο περιλαμβάνεται  στα φύλλα ερ-

γασίας που διδάχθηκαν 

 β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α. 

 γ ερώτημα: Σύνθεση διαγράμματος με την αξιοποίηση τιμών μέτρησης  ενός πειρά-

ματος (παρέχονται σε πίνακα) 

 δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ. 

 Η ομάδα Β περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις (ε έως θ), τα οποία αφορούν σε εφαρ-

μογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν 

διδαχθεί οι μαθητές. 

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και 

επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ).  Τα ερωτήματα είναι 

ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα 

ΥΛΗ 

Βιβλίο: σελ. 1 ως και 18 (μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας, θερμοκρασίας). 

Φυλλάδιο: σελ. 22, 23, 24 (μέτρηση  όγκου-πυκνότητα). 


