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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Αποτελεί βασικό θεώρημα από το 2ο Κεφάλαιο, απόδειξη με χρήση  του 

Θ.Μ.Τ. του Διαφορικού λογισμού (άμεση αναφορά στο σχολικό βιβλίο). 

Α2. α. Ζητείται να χαρακτηριστεί πρόταση Αληθής ή Ψευδής (ανάλογα 

ερωτήματα έχουμε στις ερωτήσεις κατανόησης όλων των κεφαλαίων 

(περίπτωση Ι) με την ίδια διατύπωση. 

      β. Ζητείται να αιτιολογηθεί πρόταση (ανάλογα ερωτήματα έχουμε στις 

ερωτήσεις κατανόησης όλων των κεφαλαίων (περίπτωση Ι) με την ίδια 

διατύπωση. 

Δηλαδή αν η πρόταση είναι αληθής, να αποδειχθεί και αν η πρόταση είναι 

Ψευδής, να δοθεί αντιπαράδειγμα (αυτό είναι το συνηθέστερο εργαλείο για να 

χαρακτηρίσουμε μία πρόταση ως Ψευδή). Για την περίπτωση άλλης 

αιτιολόγησης γράφω παρακάτω στον σχολιασμό.  

Α3. Ορισμός Βασικής έννοιας (από το 1ο Κεφάλαιο). 

Α4. Σωστό-Λάθος 

α) Βασική ιδιότητα ορίων (1ο Κεφάλαιο-άμεση αναφορά στο σχολικό βιβλίο). 

β) Βασική ιδιότητα της σύνθεσης (1ο Κεφάλαιο άμεσα αναφορά στο σχολικό 

βιβλίο). 

γ) Χαρακτηριστική σχέση μεταξύ παραγώγου, ακροτάτων και ριζών της f (2ο 

Κεφάλαιο έμμεση αναφορά στο σχολικό βιβλίο). 

δ) Βασικό όριο (1ο Κεφάλαιο, άμεση αναφορά στο σχολικό βιβλίο). 

δ) Βασική ιδιότητα συνεχών συναρτήσεων (1ο Κεφάλαιο, άμεση αναφορά στο 

σχολικό βιβλίο). 

Κατανομή Κεφαλαίων-Μονάδων 

1ο Κεφάλαιο: 4 ερωτήσεις 

2ο Κεφάλαιο: 1 ερώτηση: 

3ο Κεφάλαιο: Καμία ερώτηση 



Επομένως, το 1ο θέμα περιέχει ερωτήσεις θεωρίας από τα Κεφάλαια 1ο και 

2ο με κατανομή μονάδων στις 12/25 από το 1ο κεφάλαιο (δηλαδή 

ποσοστό περίπου 50%  και στις 13/25  από το 2ο κεφάλαιο (δηλαδή ποσοστό 

περίπου 50%) και άρα  ισοκατανομή των μονάδων στα 2 πρώτα κεφάλαια. 

Και οι 25 μονάδες είναι αναφορές  στο σχολικό βιβλίο. 

Παρατήρηση-Σχολιασμός. 
Στην περίπτωση του αντιπαραδείγματος στο ερώτημα Α2β γνωστές συναρτήσεις (που 

δεν απαιτούν απόδειξη) είναι όσα παραδείγματα υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο και είναι 

εντός εξεταστέας ύλης, δηλαδή η συνάρτηση ( )f x x   ή οποιαδήποτε συνάρτηση της 

εφαρμογής της σελίδας 218 (παλαιά έκδοση). Οι συναρτήσεις  ( )f x x  και 

( )f x x   είναι στο σχολικό βιβλίο αλλά εκτός εξεταστέας ύλης (σελ. 215). Επίσης, 

στη σελίδα 261 (παλαιά έκδοση). δίνεται κλαδική συνάρτηση 
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 η οποία δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0 (είναι 

αποδεδειγμένο) αλλά είναι συνεχής (πρέπει να αποδειχθεί).  

Στην "άλλη αιτιολόγηση" δεν μπορεί να συμπεριληφθεί γραφική παράσταση συνάρτησης 

χωρίς να δοθεί ο τύπος της συνάρτησης, αφού στο σχολικό βιβλίο δεν γίνεται λόγος 

για την έννοια των γωνιακών σημείων. Να θυμίσουμε ότι η υποπαράγραφος 

"κατακόρυφη εφαπτομένη" στη σελίδα  215 (παλαιά έκδοση) δεν συμπεριλαμβάνεται 

στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017. 

Μπορεί να δοθεί ο τύπος και η γραφική παράσταση της συνάρτησης όπου θα 

αιτιολογείται η συνέχεια και η μη παραγωγισιμότητα με την εποπτική χρήση των ορισμών 

(δύσκολο σημείο-«ημιεφαπτομένες»).  

Η «άλλη αιτιολόγηση" με χρήση των ορισμών δεν μπορεί να γίνει με την "εικασία" ότι το 

όριο του ορισμού της παραγώγου σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και άλλοτε δεν 

υπάρχει, αφού υπάρχει η συνθήκη της συνέχειας της f στο σημείο xo (δηλαδή υπάρχει 

δέσμευση-προϋπόθεση) και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «επαρκής επιστημονική 

τεκμηρίωση». Ωστόσο θα μπορούσε να τύχει αναλογικής μοριοδότησης.. 
Επομένως, μπορεί να δοθεί (αντί) -παράδειγμα και αντί την απόδειξη της συνέχειας σε 

ένα σημείο και της μη παραγωγισιμότητας στο ίδιο σημείο να δοθεί γραφική παράσταση 

με γνωστό τον τύπο της συνάρτησης. 



Τέλος, να σημειώσουμε ότι το ερώτημα Δ1 των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί ένα 

αντί-παράδειγμα συνεχούς συνάρτησης στο 0 0x   και μη παραγωγίσιμης στο 0 0x   

(αφού αποδειχθεί). 
 
ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Aντίστοιχες ασκήσεις 10,11 ομάδας Α στη σελίδα 146 και 7,8 στη σελίδα 

148 του σχολικού βιβλίου (Παλαιά έκδοση). Επίσης η συνάρτηση f(x)=lnx είναι 

αυτή της εφαρμογής της σελίδας 143 (με ζητούμενο την σύνθεση) και η g(x) 

αυτή της σελίδας σελίδας 143 (Παλαιά έκδοση). καθώς και της άσκησης 8 της 

σελίδας (όπου μπορεί να μετατραπεί ως ζητούμενο και η σύνθεσή τους). 

Β2.Αντίστοιχες ασκήσεις αποτελούν όλες οι περιπτώσεις που η f είναι "1-1" 

(και άρα έχουν αντίστροφη συνάρτηση) της άσκησης 2 της ομάδας Α στη 

σελίδα 156  και η εφαρμογή στη σελίδα 155 του σχολικού βιβλίου  (Παλαιά 

έκδοση). Επίσης πρόκειται ουσιαστικά για την αντίστροφη της άσκησης 2 

ερώτημα vii (Παλαιά έκδοση)., όπου η ζητούμενη αντίστροφη είναι αυτή που 

δίνεται (χωρίς -1 στον αριθμητή). 

Β3. Στην πραγματικότητα αν μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία , ακρότατα, 

καμπή όλες τις περιπτώσεις των υποερωτημάτων  της άσκησης 2 της σελίδας 

156 συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωσή μας. Άλλωστε θα μπορούσε να 

αποδειχθεί το «1-1» με τη βοήθεια της μονοτονίας. (Η διδασκαλία δηλαδή 

πρέπει να ανατρέχει και πίσω με νέες γνώσεις). 

Β4. Ανάλογες ασκήσεις-εφαρμογές η εφαρμογή 1 στη σελίδα 283 του 

σχολικού βιβλίου (ασύμπτωτες) και η εφαρμογή 2 στη σελίδα 284 του 

σχολικού βιβλίου (Παλαιά έκδοση). . 

Για τη γραφική παράσταση όλες οι ασκήσεις στη σελίδα 290 καθώς και η 

άσκηση 6 ι) στη σελίδα 292 του σχολικού βιβλίου  (μελέτη  μονοτονίας, 

ακροτάτων, κυρτότητας και σημείων καμπής).Επίσης σχετική για τα 

ερωτήματα Β3 και Β4 αποτελεί η εφαρμογή 2 στη σελίδα 289 (παλαιά έκδοση) 

Σχολιασμός.  

Το θέμα είναι λογικό, δεν περιέχει τεχνάσματα και εξετάζει βασικές γνώσεις 

και έννοιες της ανάλυσης. Είναι χρονοβόρο με αρκετές πράξεις, ίσως 

περισσότερο από ότι του αντιστοιχεί ως Β΄ θέμα. 



Αποτελεί σαφώς θέμα που αντιστοιχεί στο πλαίσιο διδασκαλίας του 

μαθήματος και στις ασκήσεις που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο. 

Κατανομή μονάδων 

1ο Κεφάλαιο: Β1+Β2=11 
2ο Κεφάλαιο: Β3+Β4=14  
 
ΘΕΜΑ Γ 

 
Γ1. Ασκήσεις με εφαπτομένες (7, 8, 9, 10 και 11 της ομάδας Α και 1, 2, 3, 4, 

10 και 11 της Β΄ ομάδας στη σελίδα 239 του σχολικού βιβλίου  σε συνδυασμό 

με τη μοναδικότητα των ριζών μιας εξίσωσης (ασκήσεις 5, 6 της ομάδας Α και 

στη σελίδα 256 και 5, 6 της ομάδας Β στη σελίδα 257 του σχολικού βιβλίου). 

Σχολιαμός 
 
Το θέμα χαρακτηρίζεται  απαιτητικό. 
 
Γ2. Παρόμοιο με την εφαρμογή του σχολικού  βιβλίου σελίδα 227 . 

Επίσης παρόμοιο με την άσκηση 8 του σχολικού βιβλίου σελίδα 351 (Παλαιά 

έκδοση). Το ερώτημα να σχεδιάσετε, ήταν βοηθητικό (αφού αφορά βασικές 

συναρτήσεις) άρα δεν μιλάμε για γραφική παράσταση (ας σκεφτούμε, τι θα 

γινόταν , αν δεν το έδινε). 

Σχολιασμός 
 
Το θέμα χαρακτηρίζεται λογικό. 
 

Γ3. Αποτελεί συνδυαστικό θέμα της εύρεσης ορίου σε συνδυασμό με την 

κυρτότητα. Μπορούσε όμως να βρεθεί και  χωρίς κυρτότητα. 

Σχολιασμός 

Το θέμα χαρακτηρίζεται απαιτητικό όμως στα πλαίσια διδασκαλίας του 

μαθήματος. 

 

Γ4. Η πληθώρα των τρόπων αντιμετώπισης καθώς και η οδηγία που 

περιλαμβάνεται στις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης για το 

τρέχον σχολικό έτος που αφορά στην ολοκλήρωση ανισώσεων είναι όπλα για 

την επιτυχή λύση του ζητήματος. Επίσης η πληθώρα των τρόπων 

αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος αυτονομούσε το ερώτημα από 



ταυπόλοιπα ερωτήματα. Σχετικά όσα ζητούνται στην άσκηση 10 της σελίδας 

352. 

 
Σχολιασμός 

Το θέμα χαρακτηρίζεται λογικό για τη θέση του ως υποερώτημα στο Γ΄ θέμα. 

 Κατανομή μονάδων: Από όλα τα κεφάλαια   

 
ΘΕΜΑ  Δ 

  
Δ1. Ο πρώτος κλάδος είναι ακριβώς ίδιος με την συνάρτηση της άσκησης 9 ii) 

του σχολικού βιβλίου, σελίδα 240. Η εξέταση της συνέχειας και της 

παραγωγισιμότητας σε δίκλαδη συνάρτηση είναι συνήθης διαδικασία 

(ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο  ). Η συνέχεια και η παραγωγισιμότητα της 

δοθείσας συνάρτησης  στο 0 είναι σχετικά απλή. 

 Ωστόσο η τεχνική δυσκολία στις πράξεις δημιουργεί επιπλέον απαιτήσεις. 

Σχολιασμός 

Το θέμα χαρακτηρίζεται απαιτητικό 

 

Δ2. Δεν απαιτούσε τη λύση ανίσωσης ημχ+συνχ><0 υποχρεωτικά αλλά 

(κυρίως) την εύρεση του προσήμου της παραγώγου δηλαδή της συνάρτησης 

ημχ+συνχ . Η επίλυση της εξίσωσης ημχ+συνχ=0 είναι η άσκηση 9 ιv) του 

βιβλίου στη σελίδα 199. Η συγκεκριμένη εξίσωση-ανίσωση αντιστοιχεί στο 

σχόλιο της παραγράφου 1.8. και στο παράδειγμα της σελίδας 193 του 

σχολικού βιβλίου (παλαιά έκδοση).Επίσης το ίδιο περίπου πρόσημο και 

εξίσωση παρουσιάζεται στην εφαρμογή 1 της σελίδας 346-347 του σχολικού 

βιβλίου παλαιά έκδοση (Θεώρημα Bolzano). 

Σχολιασμός 
 
Το θέμα χαρακτηρίζεται λογικό για τη θέση του στο Δ΄ θέμα. 
 

Δ3. Ερώτημα εύρεσης εμβαδού (κλασικό) μεταξύ των γραφημάτων δύο 

συναρτήσεων με έλεγχο του προσήμου της ολοκληρωτέας συνάρτησης. Είναι, 

θεωρητικά, η περίπτωση της σελίδας 345 σε συνδυασμό με το παράδειγμα 

της σελίδας 346 (παλαιά έκδοση). Ασκήσεις με ανάλογα ερωτήματα είναι οι 

ασκήσεις των σελίδων 350 και 351 του σχολικού βιβλίου (με τη γενικότερη 



έννοια εύρεσης εμβαδού με έλεγχο προσήμου). Το ερώτημα της εύρεσης του 

εμβαδού επαναλαμβάνεται, για να εφαρμοστεί η παραγοντική ολοκλήρωση. 

Σχολιασμός 

Το θέμα χαρακτηρίζεται λογικό για τη θέση του στο Δ΄ θέμα. 

 

Δ4.   Δεν υπάρχει αντίστοιχο-ανάλογο ερώτημα στο σχολικό βιβλίο. Απαιτεί 

τεχνική  ικανότητα. Θέμα του διαχωρίζει τον πραγματικά άριστο να μαθητή να 

φτάσει (αν προλάβει) στο 20.Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα ερώτημα με τέτοια 

χαρακτηριστικά ως απόληξη του 4ου θέματος. 

Σχολιασμός 

Το θέμα χαρακτηρίζεται απαιτητικό.  

 
Κατανομή μονάδων: Από όλα τα κεφάλαια  
 
Παρατηρήσεις-Σχόλια 

1.Τα θέματα ως προς την αρχή της πληρότητας της εξεταστέας ύλης. 
Η εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2016-2017 αποτελείται από 20 (8+10+2) «τυπικές» 

ενότητες (με εξαιρέσεις σε ορισμένες υποπαραγράφους) ενότητες κατανεμημένες σε 3 

κεφάλαια. Τα θέματα που τέθηκαν στις φετινές Πανελλαδικές  Εξετάσεις καλύπτουν «τυπικά», 

σε διαφορετικό βαθμό κατά περίπτωση,  άμεσα-έμμεσα τις 19 (ως παράγραφος μόνο η  2.4 

δεν εξετάστηκε «ρυθμός μεταβολής»). Λέμε «τυπικά» διότι τμήματα των παραπάνω ενοτήτων 

(όπως το Θ.Μ.Τ. του διαφορικού Λογισμού, Θεώρημα του Rolle (To Θεώρημα Bolzano 

εξετάστηκε «έμμεσα» στο ερώτημα Δ2.  Δεν εξετάστηκαν τα λεγόμενα «υπαρξιακά 

θεωρήματα» αν και το ένα (Θ.Μ.Τ.) εξετάστηκε στην θεωρία, όπως μπορεί και να εξεταστούν 

σε άλλη περίοδο (Δεν είναι πάντα εύκολο αλλά κυρίως δεν είναι πάντα απαραίτητο να 

εξετάζονται κάθε έτος τα ίδια). Για πολλά χρόνια εξετάζονταν μονότονα τα Θεωρήματα 

ύπαρξης σε σημείο που να αναπτυχθεί μαι «ειδική μεθοδολογία» αντιμεώσπισης τέτοιων 

ζητημάτων (ενίοτε ευφάνταστων) χωρίς την ουσιαστική κατανόησή των εννοιών. Επομένως 

καλύπτεται ποσοστό 80% (με συνολικές αναφορές) της εξεταστέας ύλης όπως αυτή ορίστηκε 

από την φετινή εγκύκλιο. Προφανώς το ευκταίο είναι να καλύπτεται ολόκληρη η εξεταστέα ύλη 

χωρίς αυτό να είναι   απαραίτητος παράγοντος για την αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση του 

μαθήματος (αυτό σε άλλες χώρες επιτυγχάνεται με άλλο «τ’υπο εξέτασης» αλλά εδώ μιλάμε 

για θέματα ανάπτυξης και μόνο). 

 
2.Τα θέματα ως προς την κάλυψη των διδακτικών στόχων. 

Οι διδακτικοί στόχοι επί της ουσίας περιγράφονται και αναλύονται στις οδηγίες διδασκαλίας 

και διαχείρισης της διδακτέας ύλης όπως αυτή προσδιορίζεται από το Ι.Ε.Π.  καθώς και στα 

Α.Π.Σ. του μαθήματος.Επομένως αν τα θέματα τούτα υποστηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος 

μέρος των στόχων, τότε είναι στο πλαίσιο του «ορθολοσισμού». Επίσης πρέπει να 



αποτυπώνουν τις οδηγίες ώς προς τον τρόπο της διδασκαλίας (δηλαδή την 

ύλη,παραδείγματα, εφαρμογές ,ασκήσεις και σχόλια του Σχολικού Βιβλίου με επεκτάσεις).Η 

άποψή μου είναι ότι υποστηρίζουν τους στόχους που τίθενται στην περιγραφή των οδηγιών 

και του Α.Π.Σ.. 

 
3. Τα θέματα ως προς την διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. 
Από τον μετέπειτα έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο διαθέσιμος χρόνος των 3 ωρών είναι οριακά 
ανεπαρκής (αναθεωρώ την αρχική μου τοποθέτηση για οριακά επαρκής) για την 

διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων και τον συνολικό αριθμό υποερωτημάτων. 

5. Τα θέματα ως προς τις αναφορές σε σχολική ύλη άλλων τάξεων. 

Η εξέταση στα μαθηματικά της Γ ΄Λυκείου προϋποθέτει τη βασική γνώση και των λοιπών 

τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου. Αυτό ισχύει παντού διαφορετικά δεν νοηματοδοτείται 

η αυτόνομη εξέταση αφού κανένα θέμα δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Θεωρώ ότι υπήρξαν 

περιττά ερωτήματα με επαναλαμβανόμενες διαδικασίας αλλά αυτό δεν ακυρώνει την 

ουσιαστική εξέταση στην ουσία της . Δεν μπορεί να εγκαλείται ο θεματοδότης γιατί μέρος της 

διαδικασίας απαιτούσε βασική γνώση προηγούμενης τάξης. Αυτό μπορεί να γίνει πάντοτε.Σε 

κάνενα μέρος του κόσμου αυτό δεν θα αποτελούσε σχόλιο *σε πολλές χώρες της Δ. 

Ευρώπης η εξεταστέα ύλη είναι 3 τουλάχιστον διαδοχικών τάξεων). 

4. Ψηφιακό βοήθημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Το ψηφιακό βοήθημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι συμπληρωματικό διδακτικό υλικό (αναφέρεται 

εξάλου στην εισαγωγική σελίδα) το οποίο σκοπό έχει να «ασκήσει» τους μαθητές σε θέματα 

κατανόησης της θεωρίας καθώς και να ασκήσει το μαθητή σε διαδικασίες και μεοδολογική 

αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων.Το υλικό αυτό έχει κάποια λάθη, παραλείψεις 

και δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποτελέσει βασικό διδακτικό υλικό.Ωστόσο η προσπάθεια που 

γίνεται είναι σημαντική (και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει). 

 
Υφιστάμενο πλαίσιο (ΠΔ 46/2016) 

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί 

επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς 

προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:  

Κακώς 0 – 5  

Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4  

Σχεδόν καλώς 9,5 – 13  

Καλώς 13,1 – 16  

Λίαν καλώς 16,1 – 18 

Άριστα 18,1 – 20 

2.Επιλογή,  δομή, και διάρθρωση των θεμάτων 



Η εξέταση στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ως μάθημα Γενικής 

Παιδείας και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & 

Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής: Στους μαθητές δίνονται 
τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να 

αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα 

αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η 

ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να 

αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, 

καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. Tα 

τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:  

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν 

έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το 

θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων 

συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής 

δομής.  

β) Tο δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθέ να από μία άσκηση που 

απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών 

αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να 

αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.  

γ) Tο τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η 

λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης 

προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη 

διαδικασία επίλυσής του. Tο θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους 

ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση. Η βαθμολογία 

κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα 

θέματα. 

3. Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Y.A. 
Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την 

ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται 

οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα 
σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 



Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της 
εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι 
κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά 

σε όλα τα θέματα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η 

βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους 

ερωτήματα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται 

διαφορετικός βαθμός για κάθε ένα από αυτά. 

4. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 

50) διαχωρίστηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης του Ημερησίου 

Γενικού Λυκείου από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (πριν το 2015 τυπικά, αλλά 

εν΄μέρει και ουσιαστικά ,οι εξετάσεις ήταν απολυτήριες παρότι οι μαθητές 

είχαν το δικαίωμα να εξεταστούν μόνο ενδοσχολικά) για την εισαγωγή 

μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό, εκτός των άλλων, αποτελεί 

"αποδέσμευση" από την παιδαγωγική και ηθική «υποχρέωση» της επιλογής 

θεμάτων που να "αναταποκρίνονται" στην λήψη απολυτηρίου από το Γενικό 

Λύκειο και τα θέματα αφορούν αποκλειστικά και μόνο της εισαγωγή 

υποψηφίων (με απολυτήριο του Γενικού Λυκείου) στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. . 
 

 

Καραγιάννης Ιωάννης 

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 


