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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 2Ο: Οι πραγματικοί αριθμοί 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Εξισώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: Ανισώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων 

Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και θα αποτελείται από 3 ασκήσεις ανοικτού 
τύπου. 

 

 

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

1.1 1.1.1   έως   1.1.9 
Τα ένθετα και  
οι αποδείξεις 

δεν θα εξεταστούν 

1.2 1.2.1   έως   1.2.7 

1.3 1.3.1   έως   1.3.7 

2.1 2.1.1   έως   2.1.6 

Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και θα αποτελείται από 4 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση και 2 ασκήσεις. 

 

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

Κεφάλαιο 1 1.3 

 1.5 

Κεφάλαιο 2 2.1 

 2.2 (όχι χρησιμότητα και ιδιότητες) 

 2.3 

 2.4  (να ξέρετε όλες τις κύριες ρίζες (με κατάληξη …ική και ΟΗ-, ΝΗ4
+, CN-) 



 
Από το 1975 στο Μαρούσι 

 

 

Κεφάλαιο 3 3.5 (και ονοματολογία ,  όχι οξείδια) 

Κεφάλαιο 4 4.1 

 4.2 (μόνο την εξίσωση και τις ασκήσεις) 

 4.3 

 4.4 

Η διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενών και από ασκήσεις, ερωτήσεις πλήρους 
ανάπτυξης. 

 

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

Από το σχολικό βιβλίο Α΄λυκείου: 

1. Θεωρία: 
● ∆ομή και τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου 
● Ενεργητική και παθητική σύνταξη. 
● Κυριολεκτική και μεταφορική λειτουργία της γλώσσας 
● Ειδικό λεξιλόγιο 
● Παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός 
● Συνοχή του κειμένου – Χρήση διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων 

2. Θεματικές ενότητες: 
●  Γλώσσα: Σημασία / Προβλήματα της ελληνικής γλώσσας / Αίτια των προβλημάτων/ Συνέπειες / 
Τρόποι αντιμετώπισης 

●  Προφορικός και γραπτός λόγος 
●  Γλωσσομάθεια 
●  Αναλφαβητισμός 
●  ∆ιάλογος 
●  Ελεύθερος χρόνος 
●  Χαρακτηριστικά και προβλήματα των νέων – εφήβων  / Χάσμα γενεών 
●  Τρίτη ηλικία 
●  Πρότυπα – Είδωλα  
●  Μόδα 
●  Ελεύθερος χρόνος 
●  Γέλιο – Χιούμορ  
●  Φιλία 

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. 


