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Θεσμικά κείμενα
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• «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, …τρόπος διατύπωσης των
θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων….»:

Υ.Α. 102474/Δ2/09-09-2021, ΦΕΚ 4134, τ. Β΄

• «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων
μαθημάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
υποψηφίων ΓΕΛ από το ακαδ. έτος 2022-23 και εφεξής….»

Υ.Α. Φ.251126826/Α5/11-10-2021, ΦΕΚ 4677, τ. Β΄



Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
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Αρχαία Ελληνική Γλώσσακαι Γραμματεία Α’ τάξη
Γενικής Παιδείας –Τρόπος εξέτασης
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Δίνονται 2 κείμενα: 
- Απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων
- Απόσπασμα διδαγμένου από μετάφραση.
Ζητούνται:
Α. Μετάφραση 8-10 στίχων από το πρωτότυπο κείμενο (30 μ.)
Β. Απαντήσεις σε ερωτήσεις: Ι. Τρεις ερμηνευτικές: 2 στο πρωτότυπο, η τρίτη στο 
μεταφρασμένο σε συσχέτιση με το πρωτότυπο (3χ10=30 μ.)
ΙΙ. Λεξιλογική – σημασιολογική (10 μ.)
ΙΙΙ. Γραμματικής (10 μ.)
ΙV. Συντακτικού (10 μ.)
V. Για το γραμματειακό είδος, τον συγγραφέα, το έργο (κλειστού τύπου) (10 μ.). 

Οι ερωτήσεις II, III και IV μπορούν να αναλύονται σε 2 ισοδύναμα υποερωτήματα.



Αρχαία Ελληνική Γλώσσακαι Γραμματεία Β’ τάξη
Γενικής Παιδείας –Τρόπος εξέτασης
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Δίνονται 2 κείμενα: 
- Απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων
- Παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο ή αδίδακτο.
Ζητούνται:
Α. Μετάφραση στη νέα ελληνική 8-10 στίχων από το πρωτότυπο κείμενο (30 μ.)
Β. Απαντήσεις σε ερωτήσεις: 
Ι. 2 ερμηνευτικές που αναφέρονται στο πρωτότυπο (2χ15=30 μ.)
ΙΙ. 1 που ζητεί σύγκριση του πρωτότυπου κειμένου με το παράλληλο (10 μ.)
ΙΙΙ. 1 Λεξιλογική – σημασιολογική από το πρωτότυπο κείμενο (15 μ.)
ΙV. 1 υφολογικού χαρακτήρα από το πρωτότυπο κείμενο (15 μ.)

Οι ερωτήσεις III και IV μπορούν να αναλύονται σε 2 ισοδύναμα υποερωτήματα.



Αρχαία Ελληνική Γλώσσακαι Γραμματεία Β’ τάξηΟΠΑΣ 
-Τρόπος εξέτασης
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α) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων.
β) Παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο ή 

αδίδακτο, από αρχαία ή νεότερη γραμματεία.
γ) Αδίδακτο πεζό κείμενο, 12-20 στίχων, με εισαγωγικό κείμενο.
1) 1 ερώτηση κατανόησης για το α κείμενο. Μπορεί να υποδιαιρείται σε δύο 
υποερωτήματα, ανοικτού ή κλειστού τύπου (10 μ.)
2) 1 ερώτηση ερμηνευτική για το α κείμενο (10 μ.) 
3) 1 ερώτηση ερμηνευτική για το β κείμενο, σε συσχετισμό με το α κείμενο (10 μ.)
4) 1 ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου εισαγωγής για το α κείμενο (10 μ.)
5) 1 ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (10 μ.)
6) Ζητείται η μετάφραση 8-10 στίχων του γ κειμένου (20 μ.). [όχι πλέον 4-6 στίχων και 10 μ.] 

7) 1 ερώτηση κατανόησης για το γ κείμενο (10 μ.)
8) 1 ερώτηση γραμματικής, μπορεί με δύο υποερωτήματα, για το γ κείμενο (10 μ.)
9) 1 ερώτηση συντακτικού, μπορεί με δύο υποερωτήματα, για το γ κείμενο (10 μ.).



Αρχαία Ελληνική Γλώσσακαι Γραμματεία Γ’ τάξηΟΠΑΣ 
-Τρόπος εξέτασης (ενδοσχολικές-απολυτήριες εξετάσεις)
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α) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων.
β) Παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο ή αδίδακτο, 

από αρχαία ή νεότερη γραμματεία.
γ) Αδίδακτο πεζό κείμενο, 12-20 στίχων, με εισαγωγικό κείμενο.
1) 1 ερώτηση κατανόησης για το α κείμενο. Μπορεί να υποδιαιρείται σε δύο 
υποερωτήματα, ανοικτού ή κλειστού τύπου (10 μ.)
2) 1 ερώτηση ερμηνευτική για το α κείμενο (10 μ.) 
3) 1 ερώτηση ερμηνευτική για το β κείμενο, σε συσχετισμό με το α κείμενο (10 μ.)
4) 1 ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου εισαγωγής για το α κείμενο (10 μ.)
5) 1 ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (10 μ.)
6) Ζητείται η μετάφραση 8-10 στίχων του γ κειμένου (20 μ.). [όχι πλέον 4-6 στίχων και 10 μ.] 

7) 1 ερώτηση κατανόησης για το γ κείμενο (10 μ.)
8) 1 ερώτηση γραμματικής, μπορεί με δύο υποερωτήματα, για το γ κείμενο (10 μ.)
9) 1 ερώτηση συντακτικού, μπορεί με δύο υποερωτήματα, για το γ κείμενο (10 μ.).



Αρχαία Ελλην. Γλώσσακαι Γραμματεία Γ’ τάξηΟΠΑΣ -
Τρόπος εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις
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α) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο (αποσπάσματα), 12-20 στίχων.
β) Παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, αδίδακτο, 

από αρχαία ή νεότερη γραμματεία, ελληνική ή παγκόσμια.
γ) Αδίδακτο πεζό κείμενο, 12-20 στίχων, με εισαγωγικό κείμενο.
1) ερώτηση κατανόησης για το α κείμενο. Μπορεί να υποδιαιρείται σε δύο

υποερωτήματα, ανοικτού ή κλειστού τύπου (10 μ.)
2) 2 ερωτήσεις ερμηνευτικές για το α κείμενο (2χ10=20 μ.)
3) 1 ερώτηση ερμηνευτική για το β κείμενο, σε συσχετισμό με το α κείμενο (10 μ.)
4) 1 ερώτηση κλειστού τύπου εισαγωγής για το α κείμενο (10 μ.)
5) 1 ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (10 μ.)
6) Ζητείται η μετάφραση 4-6 στίχων του γ κειμένου (10 μ.). 
7) 1 ερώτηση κατανόησης για το γ κείμενο (10 μ.)
8) 1 ερώτηση γραμματικής, μπορεί με δύο υποερωτήματα, για το γ κείμενο (10 μ.)
9) 1 ερώτηση συντακτικού, μπορεί με δύο υποερωτήματα, για το γ κείμενο (10 μ.).



Νεοελληνική
Γλώσσακαι Λογοτεχνία
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Νεοελληνική Γλώσσακαι Λογοτεχνία Α’ και Β’ τάξη –
Τρόπος εξέτασης
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Ενιαία τρίωρη εξέταση
Α. Αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο
Β. Αδίδακτο μη λογοτεχνικό κείμενο
(Συνολική έκταση έως 2 σελίδες, με ή χωρίς εισαγωγικό σημείωμα)

• 1ο Θέμα (για το μη λογοτεχνικό κείμενο): 3 ερωτήματα 
(κάποιο/-α κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση) (35 μ.)

1ο ερώτημα: κατανόηση κειμένου ή συνοπτική απόδοση μέρους… (10 μ.).
2ο ερώτημα: οργάνωση λόγου (10 μ.)
3ο ερώτημα: μορφοσυντακτικές δομές, επικοινωνιακές συνθήκες… (15 μ.)

• 2ο Θέμα (για το μη λογοτεχνικό κείμενο): Παραγωγή λόγου: κείμενο
επιχειρηματολογίας 350-400 λ. (ομιλία, επιστολή, άρθρο) (30 μ.)

• 3ο Θέμα (για το λογοτεχνικό κείμενο): Γλώσσα/Μορφή (20 μ.)
• 4ο Θέμα (για το λογοτεχνικό κείμενο): Ερμηνευτικός σχολιασμός, έλεγχος
• πρόσληψης/ανταπόκρισης… (15 μ.)



Νεοελληνική Γλώσσακαι Λογοτεχνία Γ’ τάξη -Τρόπος
εξέτασης στις απολυτήριες και στις πανελλαδικές εξετάσεις
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Ενιαία τρίωρη εξέταση
Α. Αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο
Β. 1ή 2 Αδίδακτο/α μη λογοτεχνικό/ά κείμενο/α
(Έκταση έως 3 σελίδες, διαφορετικού κειμενικού είδους, με ή χωρίς εισαγωγικό σημείωμα)

• 1ο Θέμα (για το/τα μη λογοτεχνικό/ά κείμενο/α): Συνοπτική νοηματική απόδοση
ενός κειμένου ή τμήματός του (15 μ.) 

• 2ο Θέμα (για το/τα μη λογοτεχνικό/ά κείμενο/α): με 3 ερωτήματα (Κάποιο/-α
κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση. Ένα από αυτά μπορεί να έχει 2
υποερωτήματα) (40 μ.: 15+15+10). Ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση του
πλαισίου των κειμένων, την προσέγγιση των σκοπών συντάκτη, τους κειμενικούς δείκτες… 

• 3ο Θέμα (για το λογοτεχνικό κείμενο): Παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου 100-200 λ.
(15 μ.) 

• 4ο Θέμα (για το/τα μη λογοτεχνικό/-α κείμενο/-α): Παραγωγή λόγου 300-400 λ. 
(30 μ.)



Ιστορία
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Ιστορία Α΄, Β΄, Γ’ τάξη Γενικής Παιδείας –
Τρόπος εξέτασης

Α΄ ομάδα – 2 θέματα: έλεγχος ιστορικών γνώσεων
1.α) Ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου»: 10 μ.
1.β) Εξήγηση, δύο ή τριών, ιστορικών όρων/εννοιών: 15 μ.
2.α) και 2.β)  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων: 

25 μ.

Β΄ ομάδα – 2 θέματα – 2 επιμέρους ερωτήσεις: σύνθεση των ιστορικών γνώσεων 
και κριτική προσέγγισή τους

✗ Από ενότητες διαφορετικές εκείνων της ομάδας Α΄.
✗ Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας ιστορικού υλικού (πηγές, 

έργα τέχνης, φωτογραφίες, χάρτες …) Σύνολο 50 μ.
Η βαθμολογία κάθε ερώτησης και των δύο ομάδων διαφοροποιείται, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της.
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ΙστορίαΟΠΑΣ Γ’ τάξη –Τρόπος εξέτασης
στις απολυτήριες και στις πανελλαδικές εξετάσεις

Α΄ ομάδα – 2 θέματα: έλεγχος ιστορικών γνώσεων και κατανόησή τους
Μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις (ιστορικές έννοιες, γεγονότα, χρονολογίες, 
δράση προσώπων, κοιν., οικον., πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα….) Σύνολο 50 μ.

Β΄ ομάδα – 2 τουλάχιστον θέματα: σύνθεση των ιστορικών γνώσεων 
και κριτική προσέγγισή τους

✗ Αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών ….
✗ Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας ιστορικού υλικού (γραπτές 

πηγές, έργα τέχνης, φωτογραφίες, χάρτες …) Σύνολο 50 μ.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης και των δύο ομάδων διαφοροποιείται, ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας της.
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Λατινικά

15



ΛατινικάΟΠΑΣ Β΄ τάξη –Τρόπος εξέτασης

Δίνεται διδαγμένο κείμενο 10-12 στίχων.
Ζητούνται:
Α) Μετάφραση (20 μ.)
Β) Απαντήσεις σε παρατηρήσεις: 
✗ 1 από την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου, ανοιχτού ή κλειστού τύπου  (10 μ.)
✗ 1 ετυμολογική: συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται 

στη Νέα Ελληνική (10 μ.)
✗ 1 που θα αξιοποιεί τη χρήση στερεότυπης λατινικής φράσης στο κατάλληλο 

κειμενικό περιβάλλον της Ν.Ε. (10 μ.) 
✗ 2 γραμματικής (30 μονάδες)
✗ 1 συντακτικού (20 μονάδες).

Οι παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύονται σε 2 ισοδύναμα υποερωτήματα.
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ΛατινικάΟΠΑΣ Γ΄ τάξη –Τρόπος εξέτασης
απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις

Δίνεται διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων (από 1 ή περισσότερα κείμενα).
Ζητούνται: 
Α) Μετάφραση 10-12 στίχων (20 μ.)
Β) Απαντήσεις σε παρατηρήσεις: 
✗ 1 από την εισαγωγή, ανοιχτού ή κλειστού τύπου  (10 μ.)
✗ 1 ετυμολογική: συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που 

χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μ.)
✗ 2 γραμματικής (30 μονάδες)
✗ 2 συντακτικού (30 μονάδες).

Καθεμιά από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται 
σε 2 υποερωτήματα.
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