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Φυσική και Χημεία - Φ.Ε.Κ. Β 4134 

9/9/2021
• Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου και 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στο μάθημα Φυσική Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση γίνεται ως εξής:

• Στους /Στις μαθητές/τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη. 
Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα 
τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση 
βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση 
βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) 
μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα 
επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

• Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες 
το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από 
την Τράπεζα Θεμάτων.



Παράδειγμα Χημείας 1ο ΘΕΜΑ

1ο 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.



Παράδειγμα Χημείας 1ο ΘΕΜΑ



Παράδειγμα Φυσικής 2ο ΘΕΜΑ

2ο Θέμα: αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις 

οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι 

ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι 

μαθητές/τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών 

ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο 

πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να 

ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν την 

απάντηση τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα 

κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.



Παράδειγμα Φυσικής 2ο ΘΕΜΑ



Παράδειγμα Φυσικής 2ο ΘΕΜΑ



Παράδειγμα Φυσικής 3ο ΘΕΜΑ

3ο 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.



Παράδειγμα Χημείας 4ο ΘΕΜΑ

4ο Θέμα: αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μια άσκηση, που απαιτεί 

ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη 

στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 

μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

ΘΕΜΑ Δ



Βιολογία - Φ.Ε.Κ. Β 4134 9/9/2021

• Στο μάθημα Βιολογία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα. 

• Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες το 
μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την 
Τράπεζα Θεμάτων.

• 1ο Θέμα: Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού 
τύπου, όπως: πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης 
(από τις οποίες ο/η μαθητής/τρια επιλέγει όποια ή όποιες συνεχίζουν ορθά μια 
ημιτελή φράση) κ.ά.́

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

• 2ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι όποιες βαθμολογούνται με δώδεκα 
(12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να 
αναλύονται σε επιμέρους υποερωτή́ματα.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του/ της μαθητή/τριας 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/της 
με πληρότητα και σαφήνεια.



Βιολογία

• 3ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι όποιες βαθμολογούνται με 
δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτή́ματα.

Κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνει μια απεικόνιση (εικόνα, 
διάγραμμα ροής, γραφική παράσταση κ.ά́.) που μπορεί να αποδίδει μια 
βιολογική δομή, λειτουργία ή φαινόμενο. Η απεικόνιση συνοδεύεται από 
σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

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

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



Παράδειγμα Βιολογίας 3ο ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ Γ

Στο παρακάτω σχήμα βλέπεις μια πλάγια όψη του εγκεφάλου, καθώς 

παρατηρείς το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο

Γ1. α) Να ονομάσετε τους λοβούς 1, 2, 3, 4 καθώς και την περιοχή 5 του 

εγκεφάλου.                                                                             (10 μονάδες)

β) Ποιας ειδικής αίσθησης κέντρο είναι ο λοβός 3;  (2 μονάδες)



Παράδειγμα Βιολογίας 3ο ΘΕΜΑ

Γ2. α) Ποιος είναι ο ιστός που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα στο 

μικροσκόπιο;                                                                      (3 μονάδες)

β) Να αναφέρετε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του, (10 μονάδες)



Βιολογία

• 4ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι όποιες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες 
αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους 
υποερωτήμ́ατα.

Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιμασία στην όποια ο/η μαθητής/τρια 
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 νομούς και θεωρίες.

Το θέμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας του/της 
μαθητή/τριας 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.



Παράδειγμα Βιολογίας 4ο ΘΕΜΑ



Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής 

Α’ Λυκείου
• Οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλακούν στο εργαστήριο με 

μετρήσεις με όργανα διαφορετικής ακρίβειας.

• Από τον εργαστηριακό οδηγό:

- Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης (σελ. 31-33)

- Σημαντικά ψηφία στρογγυλοποίηση (σελ. 33-35)

- Γραφικές παραστάσεις με όλα τα παραδείγματα (σελ. 35-40). Έτσι οι 
μαθητές και οι μαθήτριες θα ασκηθούν στην κατασκευή των 
διαγραμμάτων, τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της κλίσης) με 
βάση τα πειραματικά δεδομένα.

• Προτείνεται να δοθεί ατομική εργασία στο σπίτι στην οποία οι 
μαθητές και οι μαθήτριες θα επεξεργαστούν δεδομένα πειράματος 
(μέση τιμή, κατασκευή διαγράμματος, υπολογισμός κλίσης).



Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής 

Α’ Λυκείου

• Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 

σελ. 44-48

• Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του Τετραδίου 

Εργαστηριακών Ασκήσεων ή οποιαδήποτε παραλλαγή 

της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός και ανάλογα με 

τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες που έχει π.χ πρόταση 

οικείου ΕΚΦΕ.

• Εργαστηριακός οδηγός, σελ. 80 – 82. Μελέτη και 

έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην 

ελεύθερη πτώση σώματος.



Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής 

Β’ Λυκείου - ΓΠ

• Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού 

κυκλώματος με πηγή και ωμικό καταναλωτή (εκτός του 

κινητήρα).

• Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής 

και ωμικού καταναλωτή (εκτός της κρυσταλλοδιόδου).

• Παρατήρηση συνεχών-γραμμικών φασμάτων



Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής 

Β’ Λυκείου - Προσανατολισμού

• Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη

• Γνωριμία με τον παλμογράφο

Γενικά για τη Φυσική: Στην τελική γραπτή εξέταση στο θέμα Β’ 
“ελέγχονται και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι 
μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή 
άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος 
“ ενώ στο θέμα Γ’ (το οποίο θα θέτουν οι εκπαιδευτικοί ) 
προτείνεται και “η αξιοποίηση δεδομένων από την εκτέλεση 
μιας εργαστηριακής άσκησης που είχε πραγματοποιηθεί στη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και η διατύπωση αντίστοιχων 
συμπερασμάτων.” (Οδηγίες διδασκαλίας 29-9-2021)



Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Α’ 

Λυκείου
- «Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις»

• Προτείνονται αντιδράσεις όπως:

- Καύση σύρματος Mg και μελέτη του παραγόμενου MgO.

- Απλές αντικαταστάσεις π.χ. Μg ή Zn με HCl και Fe (καρφί) σε διάλυμα 
CuSO4.

- Διπλές αντικαταστάσεις π.χ. AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ή K2CrO4, 
CuSO4+NaOH, Na2CO3 + HCl (έκλυση CO2).

- Εξουδετερώσεις όπως ΗCl+ΝaOH (χωρίς ορατό αποτέλεσμα και με ορατό 
αποτέλεσμα με χρήση δείκτη).

• Οι αντιδράσεις που θα πραγματοποιηθούν να αναπαρασταθούν με χημικές 
εξισώσεων στις οποίες θα σημειώνονται και οι παρατηρούμενες μεταβολές.

- «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανίχνευση ιόντων»

- «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση 
διαλυμάτων»



Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας 

Β’ Λυκείου

- «Παραγωγή αιθανόλης (απόσταξη αλκοολούχου 

ποτού)»

- «Οξείδωση αιθανόλης»

- «Ο όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων»

- «Παρασκευή σαπουνιού»



Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας 

Α’ Λυκείου

• Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων – ιστών (Παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων-
εξοικείωση με την χρήση του μικροσκοπίου)

• Μέτρηση του σφυγμού (Εργαστηριακή άσκηση 6, Οδηγού Εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας 
Α’ Λυκείου)

• Παρατήρηση κυττάρων αίματος από έτοιμο παρασκεύασμα (Άσκηση: 7 Οδηγού 
Εργαστηριακών Ασκήσεων, Βιολογίας Α’ Λυκείου)

• Μικροσκοπική παρατήρηση τομής ανθρώπινου νεύρου στην οποία διακρίνεται η λευκή 
ουσία και τομής ανθρώπινου εγκεφαλικού φλοιού στην οποία διακρίνεται η φαιά ουσία 
(Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων)

• Παρατήρηση τομής όρχεως και ωοθήκης (Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων 
παρασκευασμάτων, πρόκειται για την άσκηση 13 του οδηγού εργαστηριακών ασκήσεων 
Βιολογίας Α΄ Λυκείου)

• Μικροσκοπική παρατήρηση σπερματοζωαρίων, ωαρίου θηλαστικού (γάτας), ωοθηλακίου 
θηλαστικού (γάτας). (Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων)



Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας 

Β’ Λυκείου

• «Απεικόνιση Τροφικών σχέσεων» (4η άσκηση του εργαστηριακού 
οδηγού Βιολογίας Β’ Λυκείου)

• Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (παρουσία σωματιδίων). (3η 
άσκηση του εργαστηριακού οδηγού Βιολογίας Β’ Λυκείου)

• Επιπτώσεις ρυπαντών στη ζωή των κυττάρων (6η άσκηση του 
εργαστηριακού οδηγού Βιολογίας Β’ Λυκείου) 

• Σύγκριση του pH της βροχής με το pH προϊόντων καθημερινής χρήσης 
(καύση οργανικών ενώσεων-φαινόμενο όξινης βροχής). (7η άσκηση του 
εργαστηριακού οδηγού Βιολογίας Β’ Λυκείου)



Εξέταση μαθημάτων Φυσικών 

Επιστημών από τράπεζα θεμάτων

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία 
και το ενδιαφέρον σας !
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