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ήτρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, 
αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 
στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να ανα-
λύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/
τη μαθητή/-ήτρια στη λύση.

III. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) 
μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικό-
τερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με 
δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται 
με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέ-
ταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους 
ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το 
βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση 
των θεμάτων.

Στα μαθήματα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας των Α’ 
και Β’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θε-
τικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου, το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμ-
βάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Δια-
βαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα 
επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

2. Για την εξέταση στα Μαθηματικά Γενικής Παιδεί-
ας και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυ-
κείου ισχύουν τα εξής:

Στους/στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέμα-
τα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύ-
ονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνα-
τότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση 
εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνω-
στών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/-ήτριας 
να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουρ-
γικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλο-
γής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. Ειδικότερα για 
την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών Γενικής 
Παιδείας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου, τα θέματα θα συνοδεύονται από τυπολόγιο το 
οποίο θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες.

Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-
ήτριες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρί-
ας 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 οργά-
νωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που 
είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδι-
οτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαι-
τεί από τον/τη μαθητή/-ήτρια ικανότητα συνδυασμού 
και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστι-
κών διαδικασιών.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή 
ένα πρόβλημα που η λύση της/του απαιτεί από τον/τη 

μαθητή/-ήτρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης 
γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής της/του.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Η κατανομή 
της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να 
διαφοροποιείται και καθορίζεται στη διατύπωση των 
θεμάτων.

Στα μαθήματα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 
και των Μαθηματικών της Ομάδας Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυ-
κείου, το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με 
κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται 
από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

Η. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)
1. Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία στις Α’ και Β’ τάξεις 

Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στο μάθη-
μα Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
η εξέταση γίνεται ως εξής:

Ι. Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση 
της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της 
εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, 
με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι 
ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-
ήτριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων 
ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο 
πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζη-
τηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να αναπτύξουν την 
απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλει-
στού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής 
της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί 
να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα 
ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για 
την επίλυσής του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

ΙΙ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) 
μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθ-
μολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η 
πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες 
και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και 
τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέ-
ρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση 
των θεμάτων.

Στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας της Α’ 
τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και 

Ε.Κ.Φ.Ε.  Δράμας
Highlight

Ε.Κ.Φ.Ε.  Δράμας
Highlight

Ε.Κ.Φ.Ε.  Δράμας
Highlight

Ε.Κ.Φ.Ε.  Δράμας
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47522 Τεύχος B’ 4678/05.09.2022

στο μάθημα της Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου, το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται 
από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο 
και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την 
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

2. Στο μάθημα Βιολογία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου 
και Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι μαθητές/-ήτριες εξετά-
ζονται σε τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα που έχουν την 
ακόλουθη μορφή, περιεχόμενο και σκοπό:

1ο Θέμα: Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτη-
τες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, όπως: πολλαπλής 
επιλογής, σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης (από 
τις οποίες ο/η μαθητής/- ήτρια επιλέγει όποια ή όποιες 
συνεχίζουν ορθά μια ημιτελή φράση) κ. ά.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της απόκτησης γνώ-
σεων και της κατανόησης από τον/τη μαθητή/- ήτρια 
βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων από ένα 
ευρύ τμήμα της εξεταστέας ύλης.

2ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μο-
νάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύ-
ονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του/
της μαθητή/-ήτριας να ανακαλεί γνώσεις που έχει απο-
κτήσει γύρω από το εξεταζόμενο θέμα (βιολογική έν-
νοια, διαδικασία ή φαινόμενο) και να τις εκθέτει ή/και 
να τεκμηριώνει τις απόψεις του/της με πληρότητα και 
σαφήνεια.

3ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μο-
νάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύ-
ονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνει μια 
απεικόνιση (εικόνα, διάγραμμα ροής, γραφική παρά-
σταση κ.ά.) που μπορεί να αποδίδει μια βιολογική δομή, 
λειτουργία ή φαινόμενο. Η απεικόνιση συνοδεύεται από 
σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

Ο/Η μαθητής/-ήτρια καλείται να απαντήσει σε υποε-
ρωτήματα που μπορεί να αφορούν στη δομική και λει-
τουργική σχέση των μερών (αν πρόκειται για βιολογική 
δομή), στην έκβαση του ή/και στους παράγοντες που 
την επηρεάζουν (αν πρόκειται για λειτουργία ή βιολογικό 
φαινόμενο) κ.ά.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του/
της μαθητή/-ήτριας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και 
δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης κ.τ.λ.) που έχει αποκτή-
σει, προκειμένου να εντοπίζει, να αντλεί, να αξιολογεί και 
να επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα που του/
της παρέχει η απεικόνιση και το επεξηγηματικό κείμενο 
που τη συνοδεύει, ώστε να εξάγει συμπεράσματα και 
να διατυπώνει πλήρεις, σαφείς και στοιχειοθετημένες 
απαντήσεις.

4ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μο-
νάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύ-
ονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιμασία στην οποία ο/η 
μαθητής/-ήτρια καλείται είτε να διερευνήσει μια πραγ-

ματική ή υποθετική κατάσταση που περιγράφεται στην 
εκφώνηση (π.χ. την έκβαση μιας βιολογικής διαδικασίας) 
είτε να επιλύσει ένα πρόβλημα που άπτεται εφαρμογών 
της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου αν-
θρώπου, είτε να λύσει μια άσκηση εφαρμόζοντας την 
κατάλληλη μεθοδολογία και αξιοποιώντας βιολογικούς 
νόμους και θεωρίες.

Το θέμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας 
του/της μαθητή/-ήτριας να αξιοποιεί, σε συνδυασμό, 
γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει από ποικί-
λες περιοχές της ύλης, προκειμένου να διερευνά και να 
ερμηνεύει καταστάσεις ή να επιλύει προβλήματα που 
σχετίζονται με τις εφαρμογές της Βιολογίας στην καθη-
μερινή ζωή.

Στο μάθημα της Βιολογίας Β’ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου το πρώτο και το τρίτο θέμα 
επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μά-
θημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με 
κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας.

3. Για την εξέταση στο μάθημα Φυσική της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεί-
ας στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 
ισχύουν τα εξής:

Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και 
τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδη-
γίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική 
ικανότητα των μαθητών/-τριών, καθώς και οι νοητικές 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηρι-
οτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ-
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα-
σμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η 
άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή 
μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Στο μάθημα 
της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη Ημερήσιου 
και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το πρώτο και το τρίτο 
θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το 
μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται 
με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας.

4. Για την εξέταση στο μάθημα Χημεία της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεί-
ας στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 
ισχύουν τα εξής:
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Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική 
ικανότητα των μαθητών/-τριών, καθώς και οι νοητικές 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηρι-
οτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ-
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα-
σμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η 
άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή 
μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Στο μάθημα της Χημείας της Ομάδας Προσανατολι-
σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου το πρώτο και 
το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

5. Για την εξέταση στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολι-
σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα 
εξής:

Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που έχουν ως εξής:

α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανε-
ξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της 
απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης 
και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα 
ύλη και της κατανόησης από τον/τη μαθητή/-ήτρια βιο-
λογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στο-
χεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της μαθητή/-
ήτριας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες 
(ανάλυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδομέ-
νων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 
πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του/
της μαθητή/-ήτριας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, 
γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Στο μάθημα της Βιολογίας της Ομάδας Προσανατολι-
σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το πρώτο 
και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκο-
ντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία
1. Η εξέταση στο μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονο-

μία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 
στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο 
η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η 
κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση 
με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5x3=15 
Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που 
καθεμία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (5x2=10 
Μονάδες).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς 
(13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερω-
τήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής 
και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή 
πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/-ήτριες. 
Κάθε ένα από τα δύο (2) θέματα περιέχει δύο (2) ερωτή-
σεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και 
βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) 
μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και 
βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη 
ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και 
η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

2. Η εξέταση στο μάθημα Οικονομία της Ομάδας Προ-
σανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 
στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποί-
ες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών 
στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία (1) ερώτηση με 
την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής 
ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των 
γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/-ήτριες.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία (1) άσκηση, η οποία 
απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την 
εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκη-
ση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το 
οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για 
τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονο-
μικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται 
σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
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