ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑΛ
Α. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας (αφιερώνουμε 1 ώρα και 30 λεπτά)
Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή
επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Το
κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Οι
μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες:
α) μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο ερωτήματα (βλ. παρακάτω)
και βαθμολογείται με 15 μονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα
με τη βαρύτητά τους)
β) μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως
και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων η
βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους)
γ) μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.
1. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:
i. να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που
περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει,
τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις
επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που
αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου).








Ασχολούμαστε πρώτα με όσες νοηματικές ασκήσεις μάς φαίνονται εύκολες και αφήνουμε
γι’ αργότερα όποιες μας δημιουργούν δυσκολίες. Έτσι και χρόνο εξοικονομούμε και απ’ το
άγχος απαλλασσόμαστε.
Φροντίζουμε να μην αποκλίνουμε απ’ ό, τι μας ζητείται στις νοηματικές ερωτήσεις.
Μελετάμε λοιπόν με προσοχή την εκφώνηση, διακρίνουμε τα σκέλη της, εντοπίζουμε τα
ζητούμενά της και τα χρησιμοποιούμε ως οδηγούς για την απάντηση που θα δώσουμε. Στο
τέλος ελέγχουμε αν έχουμε απαντήσει σε όλα τα ζητούμενα της άσκησης.
Η έκταση των απαντήσεών μας στις νοηματικές ερωτήσεις προσδιορίζεται με αποκλειστικό
κριτήριο την κάλυψη του ζητουμένου (αν βέβαια δεν τίθεται συγκεκριμένο όριο λέξεων
από την ίδια την άσκηση). Διατυπώνουμε λοιπόν την απάντησή μας με ακρίβεια και
σαφήνεια και αιτιολογούμε τη θέση μας, αν αυτό ζητείται ή αν το θεωρούμε απαραίτητο.
Φροντίζουμε να δίνουμε ολοκληρωμένες και σχετικά αναλυτικές απαντήσεις, λαμβάνοντας
ως δεδομένο πως τίποτε απ’ όσα παραλείπουμε να γράψουμε δεν εννοείται.

Ή και
ii. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του
κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.











Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ΄ την πρώτη
ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ’ το καθεστώς του άγχους
καλλιεργεί το αίσθημα της αδυναμίας. Προχωρούμε λοιπόν και σε μια δεύτερη μελέτη για
να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη αντίληψη, ενώ συγχρόνως επισημαίνουμε τα κύρια
σημεία του κειμένου (τα οποία θα αποτελέσουν το υλικό για την περίληψη) καθώς και
εκείνα τα σημεία στα οποία υπάρχει ανάγκη για διευκρινίσεις και πρέπει να επιμείνουμε.
Αν τυχόν υπάρχουν στο κείμενο λέξεις/ φράσεις που δεν γνωρίζουμε ή που δεν
καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη σημασία τους είτε από τα
συμφραζόμενα είτε από την ετυμολογία των λέξεων. Αν δεν το καταφέρουμε, επιδιώκουμε
να συλλάβουμε το γενικό νόημα της περιόδου στην οποία βρίσκονται.
Οργανώνουμε το χρόνο της εργασίας μας και κατανέμουμε την ώρα μας με κριτήριο τη
βαρύτητα και τη δυσκολία των ερωτήσεων. Σε γενικές γραμμές είναι καλό να διαθέσουμε
30 λεπτά στην περίληψη και στις νοηματικές – γλωσσικές ασκήσεις, 45 λεπτά στο κείμενο
παραγωγής λόγου (έκθεση) και 15 λεπτά στο γενικό επανέλεγχο του γραπτού. Αντίστοιχα,
οι μαθητές της Α΄ Λυκείου και της Β΄ Λυκείου στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου
(διάρκειας 2,5 ωρών), αφιερώνουν 30 λεπτά στην περίληψη και στις νοηματικές –
γλωσσικές ασκήσεις, 30 λεπτά στο κείμενο παραγωγής λόγου (έκθεση) και 15 λεπτά στο
γενικό επανέλεγχο του γραπτού (ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται στη Λογοτεχνία).
Η ολοκληρωμένη γνώση και επεξεργασία του κειμένου που μας δίνεται μπορεί να
αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για την αντιμετώπιση όχι μόνο της περίληψης αλλά και των
υπόλοιπων εργασιών. Γι’ αυτό καλό είναι να ξεκινήσουμε πρώτα από την περίληψη, στη
συνέχεια να περάσουμε στις νοηματικές και στις γλωσσικές ασκήσεις και στο τέλος στο
κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου.
Όταν ολοκληρώσουμε κάθε ζητούμενο προχωράμε στο επόμενο. Στόχος είναι να
αφιερώνουμε το σωστό χρόνο για κάθε ζητούμενο/άσκηση ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
Π.χ. δεν αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο, προσπαθώντας να βρούμε ένα συνώνυμο το
οποίο αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής βαθμολογίας. Άλλωστε, τυχόν διορθώσεις
μπορούν να γίνουν και κατά τον επανέλεγχο του γραπτού.

Περίληψη
1. Παραθέτουμε όλες τις κύριες ιδέες του κειμένου και αφιερώνουμε στην παρουσίασή τους έκταση
που προσδιορίζεται με κριτήριο τη βαρύτητά τους.
2. Κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο των αριθμητικά καθορισμένων λέξεων και αποφεύγουμε να
αποκλίνουμε είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
3. Κινούμαστε πάντα με βάση τους κανόνες που έχουμε διδαχθεί για το πώς προχωράμε στη
σύνταξη της περίληψης. Δε βιαζόμαστε ούτε γράφουμε κατευθείαν περίληψη έχοντας κάνει
απλώς ανάγνωση του κειμένου. Τη δουλεύουμε χωρίς καθυστερήσεις και επαρκώς στο πρόχειρο
και μετά την περνάμε χωρίς μουτζούρες στο καθαρό.
2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών /-τριών

i. είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας
παραγράφου
ii. είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις /φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική
αλληλουχία του κειμένου
iii. είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου
iv. είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο
(συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με
συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα
v. είτε να ερμηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το
επικοινωνιακό πλαίσιο.
3. Στην τρίτη δραστηριότητα ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο,
ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή
σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές
απόψεις. Το κείμενο των μαθητών/-τριών αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας
(δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 200-250 λέξεις.
1. Μελετάμε προσεκτικά το θέμα που μας δίνεται. Εντοπίζουμε την κεντρική έννοια, τα δεδομένα
(αν υπάρχουν) και τα ζητούμενά του και προσδιορίζουμε το κειμενικό είδος, την επικοινωνιακή
περίσταση και την έκταση του λόγου που καλούμαστε να παραγάγουμε. Προσέχουμε δηλαδή αν
μας ζητείται άρθρο, ομιλία κ.λπ., αλλά και το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, ώστε να
διαμορφώσουμε ανάλογα το κείμενό μας (π.χ. προσφώνηση, κλείσιμο κ.λπ.)
2. Επεξεργαζόμαστε προσεκτικά το θέμα και αναζητούμε τις κατάλληλες ιδέες για την ανάπτυξή του:
βρίσκουμε το εμπειρικό ή θεωρητικό υλικό που σχετίζεται με την κεντρική έννοια του θέματος και
ακολούθως προβαίνουμε στη διαλογή και χρήση αυτού του υλικού με κριτήριο όσα μας δίνονται
και μας ζητούνται.
3. Σχηματίζουμε στο πρόχειρο το διάγραμμα του κειμένου, στο οποίο διατυπώνουμε επιγραμματικά
και διατάσσουμε οργανωμένα τις κύριες ιδέες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θέματος
και δίνουν ολοκληρωμένη απάντηση στα ζητούμενά του.
4. Ως προς το περιεχόμενο:
επιδιώκουμε να αναλύσουμε επαρκώς τις κύριες ιδέες και να προσκομίσουμε πειστικά στοιχεία
για τη στήριξή τους.
5. Ως προς τη γλώσσα:
α. φροντίζουμε ιδιαίτερα τη γραμματική και τη σύνταξη του λόγου μας. Προσέχουμε τη στίξη και
δεν ξεχνάμε τους τόνους
β. προσαρμόζουμε το ύφος στις ανάγκες της καθορισμένης επικοινωνιακής περίστασης και
επιδιώκουμε την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις των δεδομένων επικοινωνιακών συνθηκών
γ. αποφεύγουμε τα δυο υφολογικά άκρα, την επιτήδευση απ’ τη μία και την απλοϊκότητα από την
άλλη, και επιδιώκουμε να πετύχουμε την απλότητα, τη σαφήνεια και την ακρίβεια
δ. προσπαθούμε να διατηρήσουμε ενιαίο και ομοιόμορφο ύφος γραφής.
6. Ως προς τη δομή:

α. διακρίνουμε το κείμενό μας με ευκρινή τρόπο στα τρία βασικά μέρη (πρόλογος, κύριο μέρος,
επίλογος) και οργανώνουμε τις ιδέες μας σε χωριστές και προσεκτικά δομημένες παραγράφους
(θεματική περίοδος, λεπτομέρειες/σχόλια, κατακλείδα)
β. διαρθρώνουμε τις ιδέες μας με σχέσεις λογικής σειράς και χρησιμοποιούμε, όπου είναι
απαραίτητο, τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις για τη στενότερη σύνδεσή τους.
7. Είμαστε συνεπείς προς τον αριθμό των καθορισμένων λέξεων του κειμένου και αποφεύγουμε
κάθε απόκλιση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
8. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν ενδείκνυται η συγγραφή του κειμένου μας πρώτα στο πρόχειρο
και ακολούθως στο καθαρό. (Ο προσεκτικός σχεδιασμός του διαγράμματος και η επιμελημένη
διανοητική επεξεργασία κάθε ιδέας, πριν απ’ την ανάπτυξή της σε παράγραφο, μπορούν να
απαλλάξουν απ’ τη χρονοβόρα αυτή διαδικασία και να μας επιτρέψουν να συντάξουμε το κείμενό
μας κατευθείαν στο καθαρό).
9. Προσπαθούμε να παραδώσουμε ένα όσο το δυνατό πιο ευπαρουσίαστο και ευανάγνωστο γραπτό
και γι’ αυτό προσέχουμε το γραφικό χαρακτήρα και τη μορφή των διορθώσεων που θα
επιφέρουμε. Φροντίζουμε ώστε τα γράμματά μας να είναι μεγάλα και ευανάγνωστα και
αποφεύγουμε τις μουτζούρες. Αν θέλουμε να σβήσουμε μια λέξη/φράση, το κάνουμε κατ’ αυτόν
τον τρόπο: (όπως ήδη αναφέραμε, το πρόβλημα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί)
10. Στην ακόμη πιο εξαιρετική περίπτωση που ο χρόνος τελειώνει -και μόνο τότε- και δεν έχετε
προλάβει να αντιγράψετε από το πρόχειρο κάτι, διαγράφετε τη λέξη «πρόχειρο» από το σημείο
που το είχατε γράψει, τη γράφετε όπου πιο κάτω σας βολεύει και, όταν δίνετε την κόλλα σας στον
επιτηρητή, του δείχνετε το σημείο όπου τελειώνουν οι απαντήσεις σας, προκειμένου να
υπογράψει εκεί και να διαγράψει τις ενδιάμεσες κενές σελίδες.
Β. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (αφιερώνουμε 1 ώρα και 30 λεπτά)
Δίνεται λογοτεχνικό κείμενο, διδαγμένο ή αδίδακτο, (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα
ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρεις (3) δραστηριότητες, από τις οποίες :
α) Η πρώτη αφορά στην ανάγνωση – κατανόηση του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2)
ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου και βαθμολογείται με 15 μονάδες.
β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3
ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων, η βαθμολογία
επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους).
γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή
δημιουργικού μετασχηματισμού και βαθμολογείται με 20 μονάδες.
1.Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) η
ικανότητα των μαθητών/μαθητριών
i. είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης
των προσώπων, γεγονότα /αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά θέματα,
ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με
στοιχεία του κειμένου

ii. είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου
iii. είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να
παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.
Από τα δύο ερωτήματα στα οποία μπορεί να αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα (που πρέπει
να ελέγχουν διαφορετικές ικανότητες), μόνο το ένα μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η
απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.
2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, ελέγχεται (με ερωτήσεις ποικίλων τύπων) η ικανότητα των
μαθητών/μαθητριών
i. είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής
ii. είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται (αφηγηματικούς τρόπους,
αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα
iii. είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις,
αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα του κειμένου.
3. Με την τρίτη δραστηριότητα, ζητείται από τους μαθητές /-τριες
να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα
κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του
έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις
συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του κειμένου των μαθητών/τριών κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:




Αρχικά μόλις μας δοθούν τα θέματα, κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση στα ερωτήματα για να δούμε
τη μορφή και το ύφος των ασκήσεων. Στη συνέχεια διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο που μας έχει
δοθεί ώστε να το θυμηθούμε αλλά και να αρχίσουμε να εντοπίζουμε στοιχεία των απαντήσεών μας
από την πρώτη κιόλας ανάγνωση.
• Οργανώνουμε το χρόνο μας, ώστε να επαρκεί για την πλήρη και διεξοδική ανάλυση όλων των
θεμάτων και ξεκινάμε με τα θέματα που μας είναι πιο γνωστά/οικεία.



Διαβάζουμε κάθε θέμα προσεκτικά, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τι ζητείται. Ένα γενικό
σχεδιάγραμμα της απάντησης στο πρόχειρο, εφόσον έχουμε χρόνο, θα ήταν χρήσιμο. Ακόμα και κατά
τη διάρκεια της απάντησης, επιστρέφουμε και ξαναδιαβάζουμε το θέμα ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν
μας ξέφυγε κάτι. Αφού απαντήσουμε το ερώτημα, διαβάζουμε άλλη μία φορά την εκφώνηση. Αρκετά
ερωτήματα είναι «διπλά», του τύπου «να αναφέρετε και να εξηγήσετε...». Αφού λοιπόν
ολοκληρώσουμε την απάντηση σε κάποιο ερώτημα, ξαναδιαβάζουμε την εκφώνηση. Έτσι, εάν
διαπιστώσουμε ότι έχουμε παραλείψει κάτι, θα έχουμε την ευχέρεια να το συμπληρώσουμε!



Ερωτήσεις που φαίνονται γνωστές και εύκολες, χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Συχνά σε
ερωτήσεις που μας φαίνονται γνωστές/εύκολες δε δίνουμε την απαραίτητη προσοχή και απαντάμε















σχεδόν απερίσκεπτα και γρήγορα. Έτσι όμως ξεφεύγουν ορισμένες λεπτομέρειες της ερώτησης.
Διαβάζουμε λοιπόν με την ίδια σοβαρότητα όλες τις ερωτήσεις, και σκεφτόμαστε καλά τις απαντήσεις,
ώστε να είμαστε σίγουροι πως αυτό που γράφουμε είναι πραγματικά αυτό που μας ζητείται.
Κάποιες ερωτήσεις της Δεύτερης δραστηριότητας αναφέρονται συνήθως σ’ ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό του κειμένου (στοιχείο μορφής, τεχνικής ή περιεχομένου). Σ’ αυτές αναζητούμε την
απάντηση στην θεωρητική μας γνώση και συνδυάζουμε με τα στοιχεία που εντοπίζουμε στο κείμενο,
χωρίς να παραλείψουμε να σημειώσουμε τα χωρία του κειμένου που το αποδεικνύουν. Για
παράδειγμα τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με το να εντοπίσουμε αν το κείμενο ανήκει στην
παραδοσιακή ή μοντέρνα ποίηση, ή με το να εντοπίσουμε μια μεταφορά ή κάποιο άλλο στοιχείο και
να αποδείξουμε την χρησιμότητά της στο λογοτεχνικό κείμενο.
Άλλες φορές πρέπει να αποδείξουμε την άποψη ενός τρίτου που σχολιάζει τις συνήθειες, τα
χαρακτηριστικά του πεζογράφου/ποιητή. Υπάρχει περίπτωση η άποψη αυτή να είναι δυσνόητη. Δεν
αγχωνόμαστε, αφαιρούμε τα περιττά και βρίσκουμε τις βασικές λέξεις κλειδιά που θα μας
επιτρέψουν να καταλάβουμε αυτό ακριβώς που μας ζητείται.
Μία ή δύο ερωτήσεις της Πρώτης δραστηριότητας αναφέρονται σ’ ένα μικρό χωρίο του
αποσπάσματος του πεζού κειμένου ή σε κάποιους στίχους του ποιητικού κειμένου και απαιτείται
σχολιασμός τους σε 1 παράγραφο (50-60 λέξεις). Σε αυτού του τύπου την ερώτηση αρχικά
αναφερόμαστε στο περιεχόμενο των στίχων ή του χωρίου. Μιλάμε για τα πρόσωπα, τα συναισθήματά
τους, την ψυχολογία τους και τι τους ώθησε σε αυτές τις αντιδράσεις. Σχολιάζουμε λέξεις , ρήματα,
επίθετα και τη λειτουργικότητά τους. Αναφερόμαστε σε σχήματα λόγου ή τεχνικές που
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Τέλος, αναφερόμαστε στη σκοπιμότητα
του συγγραφέα ή του ποιητή με το χωρίο ή τους στίχους αυτούς και στο ποια είναι η λειτουργία του
στην οικονομία/εξέλιξη του μύθου και της πλοκής. Όλα αυτά τα αποδίδουμε με λιτότητα και
σαφήνεια, ώστε να μη βγούμε εκτός του ορίου λέξεων.
Η τελευταία ερώτηση στην Τρίτη δραστηριότητα απαιτεί τον κριτικό σχολιασμό του λογοτεχνικού
κειμένου. Συνήθως η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και μας ζητείται να πούμε την άποψή μας σε ένα
θέμα σχετικό με το λογοτεχνικό κείμενο. Προσέχουμε να απαντήσουμε αυτό που είναι αντικειμενικά
αποδεκτό, χωρίς υποκειμενισμό και άμετρο συναισθηματισμό. Φροντίζουμε ώστε οι απαντήσεις μας
να είναι ακριβείς και σαφείς-τεκμηριωμένες με παραδείγματα μέσα από το κείμενο.
Αποφεύγουμε την παράθεση χωρίων του κειμένου χωρίς σχόλιο. Τα χωρία του κειμένου είναι
τεκμήρια που επαληθεύουν τις εκτιμήσεις μας - δεν έχουν από μόνα τους αποδεικτική αξία. Επίσης,
χρειάζεται να γίνεται σαφής συσχέτιση του ερμηνευτικού σχολίου με το παράθεμα. Δεν αρκεί η απλή
παράθεσή του στο τέλος της απάντησης
Δεν ξεχνάμε ότι το μάθημα της λογοτεχνίας απαιτεί άρτια έκφραση και δομή. Γι’ αυτό δίνουμε
ιδιαίτερη προσοχή στην έκφραση, τη διατύπωση, την ορθογραφία και το γραφικό μας χαρακτήρα.
Δεν αφήνουμε κανένα θέμα αναπάντητο. Αρνητική βαθμολόγηση δεν υπάρχει -οπότε απαντάμε
ακόμα και τα θέματα που δεν ξέρουμε, όπως μπορούμε. Είναι πιθανό -έστω και μ’ αυτόν τον τρόπονα κερδίσουμε κάποια μόρια.







Δεν πανικοβαλλόμαστε όταν κάτι δε μπορούμε να το απαντήσουμε. Προχωράμε στο επόμενο και
γυρίζουμε στο τέλος να ασχοληθούμε με ό,τι αφήσαμε κενό. Το παν είναι η συλλογή μονάδων και τα
λάθη είναι αναπόφευκτα. Δεν είναι δεδομένο ότι οι εκφωνήσεις θα μας είναι οικείες. Αυτό δε
σημαίνει ότι δεν ξέρουμε την απάντηση, απλά χρειάζεται να το σκεφτούμε λίγο πιο ψύχραιμα.
Στη μάλλον απίθανη περίπτωση που ο χρόνος τελειώνει και δεν έχουμε προλάβει να
αντιγράψουμε από το πρόχειρο κάτι, το οριοθετούμε έτσι ώστε να φαίνεται ότι δεν είναι στο
πρόχειρο και γράφουμε μια παραπομπή για τον διορθωτή.
Στη συνέχεια προσέχουμε αν έχουμε απαντήσει σε όλα όσα μας ζητούνται -πάντα υπάρχει ο
κίνδυνος να έχουμε ξεχάσει κάτι στο πρόχειρο ή να μην το έχουμε δει καν. Ελέγχουμε προσεκτικά τον
τονισμό, την ορθογραφία και τη στίξη. Στην περίπτωση που έχουμε κι άλλο χρόνο, απαντάμε ξανά
προφορικά όλες τις παρατηρήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ
Τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων στα μαθηματικά είναι ιδιαίτερα απαιτητικά τόσο σε γνώσεις όσο
και σε χρόνο. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο χρόνος των 3 ωρών δεν είναι αρκετός ακόμα και για πολύ καλά
προετοιμασμένους μαθητές.
Για αυτό κρίνουμε χρήσιμο να ληφθούν υπόψη από κάθε μαθητή τα παρακάτω:
1) Αρχικά κάνουμε μία γρήγορη ανάγνωση όλων των ερωτημάτων
και εντοπίζουμε τα ερωτήματα που μας φαίνονται πιο οικεία.

Κατανομή Χρόνου
3ωρης εξέτασης
(180΄)

2) Δεν παραμένουμε πολύ ώρα σε ένα ερώτημα (όχι περισσότερο από 15 λεπτά )
εφόσον δεν έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για την επίλυσή του.
Αφήνουμε το ερώτημα αυτό, συνεχίζουμε στο επόμενο και ξαναγυρίζουμε στο
τέλος αφού έχουμε μελετήσει όλα τα επόμενα ερωτήματα.
3) Θεωρούμε ότι κάθε ΘΕΜΑ είναι ισοδύναμης δυσκολίας.
Υπάρχει περίπτωση να δυσκολευτούμε περισσότερο στο Θέμα Β ή Γ παρά στο Δ,
το οποίο θεωρείται ότι είναι το δυσκολότερο, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο.

ΘΕΜΑ Α : 20΄
ΘΕΜΑ Β : 50΄
ΘΕΜΑ Γ : 50΄
ΘΕΜΑ Δ : 50΄
Σύνολο

4) Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για πρόχειρο.
Γι’ αυτό καλό είναι, όταν η λύση ενός ερωτήματος μας είναι φανερή, να ξεκινάμε την επίλυση στο
καθαρό.
5) Δεν αφήνουμε κανένα ερώτημα αναπάντητο.
Εφόσον υπάρχει χρόνος και έχουμε δουλέψει όλα τα ερωτήματα που μας φάνηκαν περισσότερο
οικεία, επιστρέφουμε και δουλεύουμε τα ερωτήματα που μας δυσκόλεψαν ακόμα κι αν δεν
είμαστε σίγουροι για αυτό που γράφουμε.
6) Δε φεύγουμε νωρίς (όχι νωρίτερα από τις 2,5 ώρες)
Ακόμα κι αν είμαστε σίγουροι για την ορθότητα των λύσεών μας ή πιστεύουμε ότι δεν έχουμε κάτι
άλλο να γράψουμε, παραμένουμε στην αίθουσα, χαλαρώνουμε και ελέγχουμε τις απαντήσεις μας.
7) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συμπέρασμα ενός ερωτήματος για τα επόμενα,
ακόμα κι αν δεν το έχουμε λύσει.

: 170΄

Δίκτυα Υπολογιστών
Γ’ τάξη ΕΠΑΛ
Σχολικό εγχειρίδιο:

Δίκτυα Υπολογιστών. (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ) των
Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου

1. Διαβάστε προσεκτικά όλα τα θέματα πριν ξεκινήσετε να τα λύνετε.
2. Κάντε σωστή κατανομή του χρόνου για τα 4 θέματα, προβλέποντας χρόνο στο τέλος για τον
τελικό έλεγχο του γραπτού σας.
3. Ξεκινήστε από το θέμα που γνωρίζετε καλύτερα. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε κάποιο θέμα,
προχωρήστε στο επόμενο χωρίς να χάνετε πολύτιμο χρόνο.
4. Διαβάζετε ολόκληρο το θέμα που λύνετε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το
ζητούμενο.
5. Σε περίπτωση που το θέμα αφορά θεωρία, προσπαθήστε να είστε ακριβείς στην απάντησή σας,
αποδίδοντας το νόημα και τις πληροφορίες που υπάρχουν στο βιβλίο σας.
6. Όταν σας ζητείται αιτιολόγηση της απάντησης που δίνετε, θα πρέπει αυτή να χαρακτηρίζεται
από ορθότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.
7. Σιγουρευτείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλα τα θέματα. Αφήνοντας αναπάντητα θέματα χάνετε
μονάδες, ενώ απαντώντας τα έχετε πιθανότητες να κερδίσετε μονάδες.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
9. Προσπαθήστε το γραπτό σας να έχει καλή & οργανωμένη εικόνα, δηλαδή να μην έχει μουτζούρες,
να γράφετε με ευανάγνωστα γράμματα, οι απαντήσεις στα θέματα να ξεχωρίζουν η μία από την
άλλη κ.ά.
10. Εξαντλήστε το χρόνο που σας δίνετε, ώστε να σιγουρευτείτε ότι γράψατε ό,τι ξέρετε και ότι
επαληθεύσατε τις απαντήσεις που έχετε δώσει.

Προγραμματισμός Υπολογιστών
Γ’ τάξη ΕΠΑΛ
Σχολικό εγχειρίδιο:

Προγραμματισμός Υπολογιστών. (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων
ΕΠΑΛ) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π.,
Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ.

1. Διαβάστε προσεκτικά όλα τα θέματα πριν ξεκινήσετε να τα λύνετε.
2. Κάντε σωστή κατανομή του χρόνου για τα 4 θέματα, προβλέποντας χρόνο στο τέλος για τον
τελικό έλεγχο του γραπτού σας.
3. Ξεκινήστε από το θέμα που γνωρίζετε καλύτερα. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε κάποιο θέμα,
προχωρήστε στο επόμενο χωρίς να χάνετε πολύτιμο χρόνο.
4. Διαβάζετε ολόκληρο το θέμα που λύνετε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το
ζητούμενο.
5. Σε περίπτωση που το θέμα αφορά θεωρία, προσπαθήστε να είστε ακριβείς στην απάντησή σας,
αποδίδοντας το νόημα και τις πληροφορίες που υπάρχουν στο βιβλίο σας.
6. Στην περίπτωση που το θέμα αφορά αλγόριθμους ή πρόγραμμα σε Python, αφιερώστε τον
απαραίτητο χώρο, ώστε να γράψετε την απάντηση με τρόπο κατανοητό χωρίς παραπομπές,
μουτζούρες ή άσχετες αναφορές.
7. Όταν σας ζητείται αιτιολόγηση της απάντησης που δίνετε, θα πρέπει αυτή να χαρακτηρίζεται
από ορθότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.
8. Σιγουρευτείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλα τα θέματα. Αφήνοντας αναπάντητα θέματα χάνετε
μονάδες, ενώ απαντώντας τα έχετε πιθανότητες να κερδίσετε μονάδες.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
10. Προσπαθήστε το γραπτό σας να έχει καλή & οργανωμένη εικόνα, δηλαδή να μην έχει μουτζούρες,
να γράφετε με ευανάγνωστα γράμματα, οι απαντήσεις στα θέματα να ξεχωρίζουν η μία από την
άλλη κ.λπ.
11. Εξαντλήστε το χρόνο που σας δίνεται, ώστε να σιγουρευτείτε ότι γράψατε ό,τι ξέρετε και ότι
επαληθεύσατε τις απαντήσεις που έχετε δώσει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων είναι σχετικά απλά, αλλά για να απαντηθούν χρειάζεται να
γνωρίζουμε ένα αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών και γνώσεων. Επίσης χρειάζεται ηρεμία και καλή
ανάγνωση της εκφώνησης των θεμάτων.
Εξετάζονται τέσσερα είδη θεμάτων:
ΘΕΜΑ Α
 Ένα είδος θέματος, το (Α1.) είναι θέμα επιλογής (σωστό-λάθος).
Για παράδειγμα: (Θέμα πανελληνίων 2016)
A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Το έδρανο κύλισης (ρουλμάν) με κωδικό αριθμό 22316 έχει εσωτερική διάμετρο 80mm.
β. Οι σφήνες αποτελούν έναν πολύ εύκολο και συνηθισμένο τρόπο μη λυόμενης σύνδεσης.
γ. Στο μετρικό σπείρωμα (Μ) η γωνία κορυφής είναι 55°.
δ. Όσο πιο μεγάλο είναι το βήμα μιας αλυσίδας κίνησης, τόσο το μέγιστο όριο στροφών της
αλυσοκίνησης περιορίζεται.
ε. Ο δισκοειδής ανήκει στους κινητούς ή εύκαμπτους συνδέσμους.
Οι απαντήσεις πρέπει να γράφονται στο τετράδιο (κόλλα εξετάσεων) στην παρακάτω
μορφή:
A1.
α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος


Ένα άλλο είδος θέματος, το (Α2.) είναι θέμα αντιστοίχισης με βάση μια εικόνα. Δεν πρέπει να σας
διαφύγει ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

Για παράδειγμα: (Θέμα πανελληνίων 2021)
Α2. Δίνεται το ακόλουθο σχήμα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός μονόσφαιρου εδράνου κύλισης
(ρουλμάν). Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα
γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από
τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α
1
2
3
4
5

ΣΤΗΛΗ Β
α. Πλάτος
β. Εξωτερική διάμετρος
γ. Σφαιροθήκη
δ. Εσωτερικός δακτύλιος
ε. Εσωτερική διάμετρος
στ. Εξωτερικός δακτύλιος

Οι απαντήσεις πρέπει να γράφονται στο τετράδιο (κόλλα εξετάσεων) στην παρακάτω μορφή:
A2.
1. γ, 2. δ, 3. α, 4. ε, 5. στ
ΘΕΜΑ Β
 Στο θέμα αυτό είναι δυο ή τρία θέματα ανάπτυξης. Αυτά τα θέματα μπορεί να αφορούν σε όλη την ύλη
που έχει διδαχθεί και απαιτούν ξεκάθαρες και κατανοητές απαντήσεις.
Για παράδειγμα: (Θέμα πανελληνίων 2019)
Β2. Τι εξασφαλίζει η λίπανση των γραναζιών και πώς επιτυγχάνεται ανάλογα με τη μεταβολή της
περιφερειακής ταχύτητας;


Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. Σημασία έχει λοιπόν ότι ακόμα και
αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πως δίνεται η απάντηση στο βιβλίο, να απαντάμε, όσο το δυνατόν, με
καλύτερη ευκρίνεια και να δείχνουμε ότι έχουμε κατανοήσει το εξεταζόμενο θέμα.

ΘΕΜΑ Γ
 Δίνονται για επίλυση δυο είδη ασκήσεων.
Για παράδειγμα: (Θέμα πανελληνίων 2018)
Γ2. Να υπολογιστεί το πλάτος b και το πάχος s ενός επίπεδου δερμάτινου ιμάντα, ο οποίος συνεργάζεται με
τροχαλία πλάτους b1=12cm. Η περιφερειακή δύναμη της ιμαντοκίνησης είναι F=500 daN και το υλικό του
ιμάντα έχει σεπ =100 daN/cm2.
ΘΕΜΑ Δ
 Δίνονται για επίλυση δυο είδη ασκήσεων.
Για παράδειγμα: (Θέμα πανελληνίων 2017)
Δ1. Δίνεται οδοντωτός τροχός με κανονική οδόντωση και αριθμό δοντιών z=50. Αν το διαμετρικό βήμα
(modul) είναι m = 3mm, να υπολογίσετε:
α) Τη διάμετρο κεφαλής dk του οδοντωτού τροχού.
β) Το βήμα t.
γ) Το πάχος του δοντιού s.



Δεν φεύγουμε ποτέ νωρίτερα από τις 3 ώρες αν δεν έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και
προσπαθούμε να δουλέψουμε τα θέματα όσο καλύτερα μπορούμε.
Η βαθμολόγηση κάθε θέματος είναι διαφορετική και αναγράφεται πάνω στην κόλλα των
θεμάτων που μας δίνεται.

ΜΕΚ ΙΙ
Τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων είναι σχετικά απλά, αλλά για να απαντηθούν χρειάζεται να
γνωρίζουμε ένα αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών και γνώσεων. Επίσης χρειάζεται ηρεμία και καλή
ανάγνωση της εκφώνησης των θεμάτων.
Προσοχή ακόμα απαιτείται στα παρακάτω:
 Στο πρώτο θέμα, το πρώτο σκέλος (Α 1.) είναι θέμα επιλογής (σωστό-λάθος).
Για παράδειγμα:
ΘΕΜΑ 1 (Θέμα πανελληνίων 2011)
A 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και
δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη:
α. Σε μια τετράχρονη βενζινομηχανή ο τρίτος χρόνος (καύση – εκτόνωση) είναι ο ενεργητικός
χρόνος, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο παράγεται μηχανικό έργο.
β . Τα υδραυλικά ωστήρια δεν μπορούν να επισκευασθούν, αλλά απλώς αντικαθίστανται.
γ . Σε μια ισόχωρη μεταβολή κατάστασης των αερίων η πίεση παραμένει σταθερή.
δ. Λόγος αέρα λ>1 σημαίνει φτωχό μίγμα.
ε . Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι προϊόν τέλειας καύσης.
Οι απαντήσεις πρέπει να γράφονται στο τετράδιο (κόλα εξετάσεων) στην παρακάτω
μορφή:



A 1.
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Λάθος
Στο πρώτο θέμα, το δεύτερο σκέλος (Α 2.) είναι θέμα αντιστοίχισης. Δεν πρέπει να σας
διαφύγει ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.
Για παράδειγμα:
ΘΕΜΑ 1 (Θέμα πανελληνίων 2011)
A 2. Το θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας ενός τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β , γ, δ, ε , στ της στήλης Β, που δίνει τη
σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.







.
Οι απαντήσεις πρέπει να γράφονται στο τετράδιο (κόλλα εξετάσεων) στην παρακάτω
μορφή:
A 2.
1. γ
2. στ
3. β
4. α
5. ε
Τα υπόλοιπα θέματα, είναι θέματα ανάπτυξης που μπορεί να αφορούν σε όλη την ύλη που έχει
διδαχθεί και απαιτούν ξεκάθαρες και κατανοητές απαντήσεις.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. Σημασία έχει λοιπόν ότι ακόμα
και αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πως δίνεται η απάντηση στο βιβλίο, να απαντάμε, όσο το
δυνατόν, με καλύτερη ευκρίνεια και να δείχνουμε ότι έχουμε κατανοήσει το εξεταζόμενο θέμα.
Έτσι δεν φεύγουμε ποτέ νωρίτερα από τις 3 ώρες αν δεν έχουμε απαντήσει σε όλα τα
ερωτήματα και προσπαθούμε να δουλέψουμε τα θέματα όσο καλύτερα μπορούμε.
Η βαθμολόγηση κάθε θέματος είναι διαφορετική και αναγράφεται πάνω στην κόλλα των
θεμάτων που μας δίνεται.

ΑΟΔΕ
1. Επειδή οι ερωτήσεις κλειστού τύπου καταλαμβάνουν μεγάλο κομμάτι της βαθμολογίας, σιγουρευτείτε για τη
σωστή απάντηση πριν τη γράψετε, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο.
2. Αν το ζητούμενο απόσπασμα του βιβλίου εμπεριέχει παραδείγματα, τότε πρέπει να τα γράψετε (εκτός αν δε
ζητούνται με σαφή διευκρίνιση της εκφώνησης). Εννοείται, όμως, ότι μπορείτε να γράψετε δικά σας
παραδείγματα στη θέση όσων αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο με την προϋπόθεση ότι είναι εντός θέματος.
Επίσης, φροντίστε να γράψετε τον αντίστοιχο αριθμό παραδειγμάτων.
3. Αν κάποια αποσπάσματα δε μπορείτε να τα αποστηθίσετε και να τα αποδώσετε κατά λέξη, μην
απογοητεύεστε αλλά προσπαθήστε να τα μάθετε με δικά σας λόγια. Αυτό μπορεί τελικά να μη στοιχίσει.
Άλλωστε, απ’ το τίποτα καλύτερο είναι αυτό.
4. Σχετικά με τη συνολική εικόνα του γραπτού, προσπαθήστε να κάνετε ευανάγνωστα γράμματα χωρίς
μουτζούρες και παραπομπές και να αποφεύγετε να γράφετε άσχετα ή περιττά κείμενα. Ειδικά στην περίπτωση
που γράφετε κείμενα «δική σας έμπνευσης», πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να το επιχειρείτε μόνο ως
έσχατη λύση στην περίπτωση που δεν ξέρετε την απάντηση. Πάντως, να γνωρίζετε ότι δεν εκτιμάται θετικά
από τους βαθμολογητές.
5. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας θα είναι υπεραρκετός, γι΄ αυτό διαβάστε προσεκτικά τις απαντήσεις
σας πριν παραδώσετε το γραπτό.

Α.Ο.Θ


Στα θέματα ανάπτυξης της θεωρίας θα πρέπει να γράφετε τα παραδείγματα και να σχεδιάζετε τα
διαγράμματα που εμπεριέχονται στη σχετική παράγραφο του βιβλίου, εκτός αν υπάρχει διευκρίνιση
ότι δε ζητούνται.



Σε περίπτωση που δοθεί άσκηση με πίνακα θα σας ζητηθεί να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιο.
Μην το ξεχάσετε!



Σε περίπτωση που ζητηθεί σε μια άσκηση να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα, αυτό πολύ πιθανό να
απαιτηθεί να γίνει στο μιλιμετρέ. Προσοχή: μην το το κάνετε στο κυρίως γραπτό.



Αν ζητηθεί να κάνετε διαγραμματική απεικόνιση γραμμικών συναρτήσεων, μην ξεχάσετε να
απεικονίσετε (μαζί με τα υπόλοιπα σημεία) τα σημεία τομής τους με τους δύο άξονες. Όποιο
κομμάτι τους είναι εκτός πρώτου τεταρτημορίου απεικονίζεται με διακεκομμένη γραμμή.



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται στο κυρίως γραπτό. (εννοείται όχι ο υπολογισμός π.χ. των
διαιρέσεων αλλά οπωσδήποτε η εφαρμογή και η επεξεργασία των τύπων).



Αν ο χρόνος το επιτρέπει, να ξαναγράψετε τις ασκήσεις στο πρόχειρο έτσι ώστε να διαπιστωθούν
επιπόλαια - κυρίως μαθηματικά - λάθη.



Όταν χρησιμοποιείτε συμβολισμούς που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, να συνοδεύονται από
επεξήγηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

Μερικές χρήσιμες οδηγίες για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις:

Α. Γενικά
Τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις στα «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» απαιτούν
καλή εμπέδωση της ύλης και λεπτομερή απομνημόνευση των διαδικασιών και της
ιατρικής ορολογίας. Σημαντικό είναι όχι απλώς να αποστηθίζουμε αλλά να
προσπαθούμε να κατανοούμε το σκοπό και τη λογική πίσω από την κατασκευή και τη
λειτουργία των διαφόρων οργάνων και συστημάτων, καθώς και να μπορούμε να τα
συνδυάζουμε με άλλες δομές και λειτουργίες του οργανισμού.
Β. Τα θέματα
Τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις του μαθήματος αποτελούνται από 4 θέματα, που το
καθένα βαθμολογείται με άριστα τις 25 μονάδες (σύνολο 100).
Το Θέμα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου, και αποτελείται συνήθως από 2
υποενότητες: α) ερωτήσεις σωστού – λάθους, που δίνουν 15 μονάδες, και β) πίνακα
αντιστοίχισης, που δίνει 10 μονάδες. Θα πρέπει να συμπληρωθούν προσεκτικά, γιατί
τυχόν λάθος θα κοστίσει αρκετά. Επίσης, στον πίνακα αντιστοίχισης συνήθως
«περισσεύει» μια απάντηση και δεν χρησιμοποιείται.
Τα Θέματα Β, Γ, και Δ είναι ερωτήσεις ανοικτού τύπου, δηλαδή απαιτούν ανάπτυξη.
Κάθε θέμα μπορεί να έχει μέχρι 4 υποερωτήματα. Οι απαντήσεις τους είναι κομμάτια
από τη θεωρία του βιβλίου. Δεν έχει ζητηθεί ως τώρα να συμπληρωθεί κάποιο σχήμα,
και δεν συνηθίζονται τα «συνδυαστικά» θέματα (πάντως θα πρέπει να είστε πάντα σε
εγρήγορση για τέτοιου τύπου ερωτήσεις, και αν μπορούν να συνδυαστούν
πληροφορίες από περισσότερα σημεία της ύλης εσείς να το κάνετε).
Γ. Τι ελέγχεται και τι βαθμολογείται σε ένα θέμα;
Σε κάθε θέμα ελέγχεται η πληρότητα της απάντησης, η σαφήνεια και η λογική
διατύπωση.
Ένα θέμα βαθμολογείται με την ανώτατη βαθμολογία όταν ανταποκρίνεται στις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Έχει αναπτυχθεί με πληρότητα σύμφωνα με τις γνώσεις που παρέχει το διδακτικό
βιβλίο.
β) Χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και λογική διατύπωση.
γ) Δεν περιέχει επιστημονικά σφάλματα.
δ) Έχει σωστή και επαρκή αιτιολόγηση.

Δ. Γενικές συμβουλές
1) Θα απαντάτε ονομαστικά / με απλές αναφορές μόνο αν σας το επιτρέπει η
εκφώνηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είσαστε αναλυτικοί.
2) Θα είσαστε σε εγρήγορση μήπως η ερώτηση είναι «συνδυαστική» / «οριζόντια»,
δηλαδή απαιτεί συνδυασμό πληροφοριών από περισσότερα από ένα σημείο της ύλης
(γενικά δεν συνηθίζεται ως τώρα αλλά δεν αποκλείεται να σάς ζητηθεί κάτι τέτοιο).
3) Να χρησιμοποιείτε πρόχειρο, όπου μπορείτε να κάνετε σχήματα που θα σάς
βοηθήσουν να θυμηθείτε ή να βάλετε σε τάξη πληροφορίες που σάς έχουν μπερδέψει.
Επίσης στο πρόχειρο μπορείτε να σημειώσετε γρήγορα τα βασικά στοιχεία μιας
απάντησης ώστε να την ολοκληρώσετε αργότερα με περισσότερη άνεση.
4) Να αφήνετε αρκετό κενό μεταξύ των απαντήσεών σας ώστε να μπορείτε αργότερα
να συμπληρώσετε κάποια πληροφορία αν χρειαστεί.
5) Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει το ζητούμενο της ερώτησης. Επισης, αν δεν είστε
σίγουροι για την έκταση της απάντησης, είναι προτιμότερο να γράψετε περισσότερο
παρά λιγότερο.
6) Απαντάω πρώτα τα θέματα που γνωρίζω καλύτερα (αν αλλάξω τη σειρά των
απαντήσεων φροντίζω να είναι ευδιάκριτη η αρίθμησή τους).
7) Η έκταση των απαντήσεων είναι σχετικά μικρή και σπανίως η εξέταση διαρκεί πάνω
από 2 ώρες. Έχετε λοιπόν αρκετό χρόνο για να:
α) Απαντάτε προσεκτικά και με πληρότητα.
β) Να ελέγχετε το γραπτό σας στο τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να
εντοπιστούν παραλείψεις, λάθη έκφρασης, και το σημαντικότερο, τυχόν
υποερωτήματα που δεν απαντήθηκαν.
_______________________

ΥΓΙΕΙΝΗ

Μερικές χρήσιμες οδηγίες για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις:
Τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις του μαθήματος αποτελούνται από 4 θέματα, που το
καθένα βαθμολογείται με άριστα τις 25 μονάδες (σύνολο 100).
Τι ελέγχεται και τι βαθμολογείται σε ένα θέμα;
Σε κάθε θέμα ελέγχεται η πληρότητα της απάντησης, η σαφήνεια και η λογική
διατύπωση.
Ένα θέμα βαθμολογείται με την ανώτατη βαθμολογία όταν ανταποκρίνεται στις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Έχει αναπτυχθεί με πληρότητα σύμφωνα με τις γνώσεις που παρέχει το διδακτικό
βιβλίο.
β) Χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και λογική διατύπωση.
γ) Δεν περιέχει επιστημονικά σφάλματα.
δ) Έχει σωστή και επαρκή αιτιολόγηση.
Γενικές συμβουλές
1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει το ζητούμενο της ερώτησης. Μη βιάζεστε όταν
διαβάζετε την εκφώνηση. Επίσης, αν δεν είστε σίγουροι για την έκταση της
απάντησης, είναι προτιμότερο να γράψετε περισσότερο παρά λιγότερο.
2) Θα απαντάτε ονομαστικά / με απλές αναφορές μόνο αν σας το επιτρέπει η
εκφώνηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είσαστε αναλυτικοί.
3) Να μην παραλείπετε να αιτιολογείτε την απάντησή σας αν η εκφώνηση το ζητάει.
Τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο!
4) Θα είσαστε σε εγρήγορση μήπως η ερώτηση είναι «συνδυαστική» / «οριζόντια»,
δηλαδή απαιτεί συνδυασμό πληροφοριών από περισσότερα από ένα σημείο της ύλης
(γενικά δεν συνηθίζεται ως τώρα αλλά δεν αποκλείεται να σάς ζητηθεί κάτι τέτοιο).

5) Να χρησιμοποιείτε πρόχειρο, όπου μπορείτε να κάνετε σχήματα που θα σάς
βοηθήσουν να θυμηθείτε ή να βάλετε σε τάξη πληροφορίες που σάς έχουν μπερδέψει.
Επίσης στο πρόχειρο μπορείτε να σημειώσετε γρήγορα τα βασικά στοιχεία μιας
απάντησης ώστε να την ολοκληρώσετε αργότερα με περισσότερη άνεση.
6) Απαντάω πρώτα τα θέματα που γνωρίζω καλύτερα (αν αλλάξω τη σειρά των
απαντήσεων φροντίζω να είναι ευδιάκριτη η αρίθμησή τους).
7) Να αφήνετε αρκετό κενό μεταξύ των απαντήσεών σας ώστε να μπορείτε αργότερα
να συμπληρώσετε κάποια πληροφορία αν χρειαστεί.
8) Προσέξτε την εμφάνιση του γραπτού (δημιουργεί υποσυνείδητες εντυπώσεις!)
9) Να ελέγχετε το γραπτό σας στο τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να
εντοπιστούν παραλείψεις, λάθη έκφρασης, και το σημαντικότερο, τυχόν
υποερωτήματα που δεν απαντήθηκαν.
_______________________

