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ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 – 2019, ΤΑΞΗ Β 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Τρόπος εξέτασης: Το κείμενο (ποιητικό ή πεζό) που δίνεται στους/στις μαθητές/τριες 
επιλέγεται μεταξύ των κειμένων που έχουν μελετηθεί στην τάξη.  
 Το 1ο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και με αυτό ελέγχεται η ικα-
νότητα των  μαθητών/τριών α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο (πεζό ή ποιητικό) ορι-
σμένες πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα, τον χώρο, τον χρόνο, το σκηνικό, το κοινω-
νικό πλαίσιο, το πρόβλημα που απασχολεί τα πρόσωπα, κατευθύνει τη δράση τους 
κ.τ.λ., τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου, β) είτε να αναγνω-
ρίζουν τα βασικά θέματα ή τις ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση 
που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία 
του κειμένου, γ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες (κίνητρα, αξίες, επι-
λογές κ.τ.λ.), τεκμηριώνοντας την  άποψή τους με στοιχεία του κειμένου, δ) είτε να 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο «συνομιλεί» το κείμενο με την εικόνα που το συ-
νοδεύει. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες. 
 Το 2ο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό  
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών α) είτε να αναγνωρίζουν τη διάκριση ανάμεσα 
στο περιεχόμενο (τι λέει το κείμενο) και στις επιλογές ως προς τη μορφή (πώς το λέει 
το κείμενο), επισημαίνοντας βασικά στοιχεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή 
της ποιητικής γραφής, β)  είτε  να  εντοπίζουν  μέσα  στο  κείμενο  συγκεκριμένους  
δείκτες  (π.χ.  αφηγηματικούς  τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, σχήματα λόγου κ.ά.) 
και να σχολιάζουν τον λειτουργικό τους ρόλο, γ) είτε να επισημαίνουν και να αξιολο-
γούν ως προς το αποτέλεσμα που έχουν για τον αναγνώστη μαθητή/την αναγνώστρια 
μαθήτρια οι γλωσσικές και υφολογικές επιλογές του/της λογοτέχνη. Το συγκεκριμένο 
θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες. 
Το 3ο θέμα αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου και απορρέει από το κείμενο. 
Προτείνονται  
ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής και κάθε 
μαθητής /τρια  
επιλέγει ένα από τα δύο.  

ΥΛΗ 
Κείμενα: 
 1.«Η Άννα του Κλήδονα», σελ. 27 
2 Α. Φρανκ,  «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ», σελ. 48 
3.Κλέφτικο, «Του Βασίλη», σελ. 75 
4.A.Τσέχωφ, «¨Ένας αριθμός»,σελ 106 
5.Ν.Κάσδαγλης,«Τόκιο», σελ. 121 
6.Ζ Σαρή, «Και πάλι στο σχολείο»,σελ 179 
7.Α.Ν.Σ.Εξυπερύ, «Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού»,σελ.184 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Τρόπος εξέτασης: Οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε κείμενο γραπτό που διανέμεται 
φωτοτυπημένο, προερχόμενο από πηγές έντυπες ή ηλεκτρονικές και το οποίο είναι 
δυνατόν να συνοδεύεται από εικόνα, γράφημα κτ.λ. Το κείμενο θα πρέπει να είναι 
παρεμφερές και όχι να ταυτίζεται με κάποιο από αυτά που διδάχθηκαν στη διάρκεια 
της  σχολικής  χρονιάς. Οι μαθητές καλούνται να 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 επικοινωνιακού πλαι-
σίου στο οποίο εντάσσεται. 
Το 2ο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό το 
θέμα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών α) είτε να αναγνωρίζουν τη δομή 
ολόκληρου του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου είτε 
να αποδίδουν με πλαγιότιτλους ή με τη μορφή διαγράμματος τη νοηματική αλλη-
λουχία του κειμένου είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοη-
θούν στη συνοχή του κειμένου είτε να διακρίνουν στο κείμενο σημεία όπου υπάρχει 
περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία ή/και  
β) είτε να εξηγούν τη συνεισφορά της γραμματικοσυντακτικής δομής κάποιου χωρί-
ου στο νόημά του (π.χ. η  χρήση  της  παθητικής  σύνταξης  αντί  της  ενεργητικής)  εί-
τε να αναγνωρίζουν  τη  λειτουργία  των μορφοσυντακτικών δομών (π.χ. η επιλογή να 
χρησιμοποιηθεί ιστορικός ενεστώτας αντί του αορίστου κ.ά.) είτε να  μετασχηματί-
ζουν,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  περιστάσεις  επικοινωνίας,  λέξεις  ή  φράσεις  ή α-
πόσπασμα του κειμένου ως προς την μορφολογία ή ως προς τη σύνταξη ή ως προς τη 
σημασιολογία/το λεξιλόγιο ή ως προς τα σημεία στίξης ή ως προς το ύφος του κειμέ-
νου.  Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με τέσσερις (04) μονάδες. 
Το 3ο θέμα αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου.  
Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντάξουν  ένα κείμενο  που  να  ανταποκρί-
νεται  στη  γλωσσική  τους  εμπειρία,  το  είδος  του  οποίου καθορίζεται με σαφήνει-
α, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία 
του κειμένου που τους έχει δοθεί ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας 
αφορμή από το κείμενο. 

ΥΛΗ 
 

1η Ενότητα: σελ.10-26,  2η Ενότητα: σελ.32-40 , 3η Ενότητα: σελ.44-56,  

 
4η Ενότητα: σελ.62-70, 5η Ενότητα: σελ.77-80, 83,86. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως ακολού-
θως :  
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 τέσσε-
ρις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπο-
ρούν 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 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 φωτο-
τυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να  
προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: σελ. 7-9, 16-21 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: σελ. 23, 26-30. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: σελ. 32-40, 43-44, 48-51 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: σελ. 57-68. 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Τρόπος εξέτασης: Δίνονται 2 θέματα θεωρίας, από τα οποία οι μαθητές θα 
απαντήσουν στο 1(ένα) και 3 θέματα ασκήσεων, από τα οποία οι μαθητές θα 
απαντήσουν σε 2(δύο) 

ΥΛΗ 
ΑΛΓΕΒΡΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 
Παράγραφοι: 1.1, 1.2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
Παράγραφοι: 2.1 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:   ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
3.1 , 3.2, 3.3, 3.4 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 
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Παράγραφοι: 1.3, 1.4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:    ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 
Παράγραφοι: 2.1, 2.2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 
Παράγραφοι: 3.1, 3.3, 3.5 
 
 

ΦΥΣΙΚΗ 
Τρόπος εξέτασης: Δίνονται εννέα (9) ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να α-
παντηθούν οι έξι (6) 
ΥΛΗ: ότι διδάχθηκε από τα κεφάλαια 1,3,5,6. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παράγραφοι: 1.3 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Παράγραφοι: 2.2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:  ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΟΛΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Παράγραφοι: 5.1, 5.2, 5.3, 5,4, 5.5, 5.8 
 

           ΑΓΓΛΙΚΑ     
                                  

Α) Kείμενα 

Student’s Book: pp 9, 52 

Workbook: p. 17 (Activity 9) 

B) Aσκήσεις 

Student’s Book: pp 11, 23, 24, 27, 30, 39, 41, 47, 48, 50 

Workbook: pp 7,13,19, 20 (Activities 5 and 6), 23, 29, 30, 31, 33, 44, 

45 

C) Έκθεση 

Workbook: pp 17 (Activity 9), 21 (Activity 7) 


