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Νεοελληνική
Γλώσσα
και Γραμματεία

Θεσμικά κείμενα

• Π.Δ. 126/2016, Περί σχολικού και 
διδακτικού έτους και της 
αξιολόγησης των μαθητών του 
Γυμνασίου, (άρθρο 16), ΦΕΚ 211, τ. 
Α΄, 11-11-2016 (Τρόπος εξέτασης, 
διατύπωση θεμάτων)



Λογοτεχνία
Διδαγμένο κείμενο (Γ΄ τάξη: δυνατόν και 
σε μη διδαγμένο)

3 θέματα 
1) Ένα θέμα κατανόησης κειμένου (6 μ.)
2) Ένα θέμα δομής και γλώσσας 
κειμένου (6 μ.)
3) Ένα θέμα παραγωγής κειμένου, 100-
200 λέξεων (8 μ.): ένα αναγνωστικής 
ανταπόκρισης + ένα δημιουργικής 
γραφής → ο μαθητής επιλέγει.

Νεοελληνική Γλώσσακαι Γραμματεία –Τρόπος εξέτασης
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Ν. Γλώσσα 
Μη διδαγμένο κείμενο

3 θέματα 
1) Ένα θέμα κατανόησης κειμένου 
(6 μ.)
2) Ένα θέμα δομής και γλώσσας 
κειμένου (4 μ.)
3) Ένα θέμα παραγωγής κειμένου, 
200-300 λέξεων (10 μ.)

Γλώσσα και Λογοτεχνία (κείμενα με εισαγωγικό σημείωμα):  
Συνολική διάρκεια εξέτασης 3 ώρες - Διακριτά θέματα - Διακριτή βαθμολόγηση



Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα
και Γραμματεία
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Θεσμικά κείμενα

• ΦΕΚ 3029, τ. Β΄, 21-07-2020 
(Τρόπος εξέτασης, διατύπωση 
θεμάτων) 



Αρχαία Ελλην. Γλώσσακαι Γραμματεία –Τρόπος εξέτασης
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Α.Ε. Γλώσσα
Ερωτήσεις κατανόησης
1.i πληροφορίες κειμένου είτε
1.ii ερμηνεία σημείων κειμένου
(Στην Γ΄ τάξη το ένα υποερώτημα του 
πρώτου θέματος αφορά μετάφραση 4-6 
στίχων του κειμένου).

Ερωτήσεις δομής (κλειστού τύπου)
2.i Λεξιλογίου
2.ii Γραμματικής
2.iii Συντακτικού

Α.Ε. κείμενα από μετάφραση 
Ερωτήσεις κατανόησης
1.α πληροφορίες κειμένου (4 μ.) είτε
1.β αναγνώριση και τεκμηρίωση για

θέματα και ιδέες κειμένου (4 μ.)
Ερωτήσεις δομής 
2.α χωρισμός ενοτήτων (3 μ.) ή και
2.β εκφραστικοί τρόποι (3 μ.)
Ερωτήσεις χαρακτηρισμού 
προσώπων/πολιτιστικών στοιχείων/ 
σύγκρισης με παράλληλο κείμενο
3.α (3 μ.) ή και
3.β (3 μ.)

Εξέταση σε διδαγμένα κείμενα - Συνολική διάρκεια εξέτασης 3 ώρες 
Διακριτά θέματα - Διακριτή βαθμολόγηση
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Ιστορία

Θεσμικά κείμενα

• Π.Δ. 319/2000, ΦΕΚ 261, τ. Α΄, 
27-11-2000 (Τρόπος εξέτασης, 
διατύπωση θεμάτων)



Ιστορία–Τρόπος εξέτασης
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Α΄ Ομάδα Θεμάτων
Γνώση και κατανόηση της ιστορίας

Δίνονται 5 ερωτήσεις: οι μαθητές επιλέγουν 3×4 μ.= 12 μ.

Β΄ Ομάδα Θεμάτων
Σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και κριτική προσέγγιση
Δίνονται 4 ερωτήσεις: οι μαθητές επιλέγουν 2×4 μ.= 8 μ.

Κάθε ερώτηση: 
✓ Μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα ερωτήματα. 

✓ Μπορεί να συνοδεύεται από φωτοτυπημένο υλικό προς επεξεργασία 
(από το σχολικό εγχειρίδιο ή από άλλη πηγή).
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