
 
Από το 1975 στο Μαρούσι 

 

 

 

 

 

Το διαγώνισμα των Μαθηματικών θα είναι στο μάθημα της Άλγεβρας. Οι αποδείξεις δεν θα εξεταστούν. 
Τα κεφάλαια στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι τα παρακάτω: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6,  1.8,  1.9,  1.10  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  Όλα εκτός της παραγράφου 2.3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:  Μόνο η παράγραφος 3.3 

Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και θα αποτελείται από 2 ασκήσεις ανοικτού 
τύπου. 

 

 
Στο μάθημα της Φυσικής οι μαθητές θα διαγωνιστούν στα παρακάτω κεφάλαια: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

Ηλεκτρισμός 

ΣΕΛ. 11-25 

1.1  Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη 

1.2  Το ηλεκτρικό φορτίο 

1.3  Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 

1.4  Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία ( εκτός σελ. 20, 21 : 
 "ηλέκτριση με επαγωγή" & "Ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή" ) 

1.5  Νόμος του Κουλόμπ 

1.6  Το ηλεκτρικό πεδίο  ( μελέτη μόνο την υποπαράγραφο "Ηλεκτρική δύναμη και 
πεδίο"  ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

Ηλεκτρικό Ρεύμα 

ΣΕΛ. 35-46  & 52-56 

2.1    Το ηλεκτρικό ρεύμα 

2.2   Το ηλεκτρικό κύκλωμα  

2.3   Ηλεκτρικά δίπολα ( μελέτη " Αντίσταση του διπόλου" & "Νόμος του Ωμ" σελ. 
43-46) 

2.5   Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

Ηλεκτρική Ενέργεια 

3.1  Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος  

σελ. 65,66 (όχι την πειραματική μελέτη του φαινομένου Τζάουλ) 

σελ. 69,70 εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ 

3.6  Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος σελ. 79-81 

Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά λεπτά και θα αποτελείται από 4 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση και 2 ασκήσεις. 
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Στο μάθημα της Χημείας οι μαθητές θα διαγωνιστούν στις παρακάτω ενότητες: 

1η Ενότητα Κεφάλαιο 1: Οξέα 

 Κεφάλαιο 2: Βάσεις 

 Κεφάλαιο 3: Εξουδετέρωση 

 Κεφάλαιο 4: Μόνο οι παράγραφοι 4.3 και 4.4 

 Κεφάλαιο 5: Μόνο η παράγραφος 5.4 
 

2η Ενότητα Κεφάλαιο 1: Όχι η παράγραφος 1.1 

 Κεφάλαιο 3: Μόνο οι παράγραφοι 3.1 και 3.4 

 Κεφάλαιο 4: Μόνο οι παράγραφοι 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 

 Κεφάλαιο 5: Μόνο οι παράγραφοι 5.2, 5.4, 5.5 
 

3η Ενότητα Κεφάλαιο 1: Υδρογονάνθρακες 

 Κεφάλαιο 2: Μόνο οι παράγραφοι 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 

 Κεφάλαιο 3: Μόνο οι παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
 
Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, σωστού-λάθους και συμπλήρωσης κενών, ερωτήσεις αντιστοίχισης και πλήρους ανάπτυξης 
(στη θεωρία) και ασκήσεις. 
 

 
Στο μάθημα της Έκθεσης οι μαθητές θα διαγωνιστούν στα παρακάτω κεφάλαια: 

1.  Από το σχολικό βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου: 

●  Ενότητα 1: ∆ομή και Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 

●  Ενότητα 2: Περίληψη 

●  Ενότητα 4: Ενεργητική και Παθητική σύνταξη 

 

2. Από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου: 

Θεωρία: 

●  Ενότητα 1: Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση / Ασύνδετο σχήμα 

●  Ενότητες 2 – 3 – 4 : ∆ευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις / Μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο / 
Κυριολεξία και μεταφορά / Συνώνυμα και αντώνυμα 

●  Ενότητες  5 – 6 – 7 : ∆ευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις 

●  Ενότητα 8 : Σημεία στίξης 
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Θεματικές Ενότητες: 

●  Η προσφορά και η εικόνα της Ελλάδας στον υπόλοιπο κόσμο 

●  Γλώσσα (Σημασία / Προβλήματα της ελληνικής γλώσσας, Γλωσσομάθεια) 

●  Ρατσισμός (Μορφές / Αίτια / Συνέπειες / Τρόποι αντιμετώπισης, Η θέση της γυναίκας, Τα δικαιώματα 
και τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, Τα δικαιώματα των παιδιών και η παραβίασή τους 
στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, Μετανάστευση) 

●  Ειρήνη / Πόλεμος 

●  Επιστήμη / Τεχνολογία 

 

Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και θα αποτελείται από κείμενο σχετικό με τις 
παραπάνω θεματικές ενότητες, μία (1) νοηματική ερώτηση, δύο (2) ερωτήσεις εφαρμογής της θεωρίας 
με βάση το συγκεκριμένο κείμενο και μία (1) παραγωγή λόγου. 


