
Ιςτορία Α’ τάξθσ Ημεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου 

 

Οι μακθτζσ/-τριεσ αξιολογοφνται ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ με ςυνδυαςμό κεμάτων, τα 

οποία διαρκρϊνονται ςε δφο (2) ομάδεσ: 

Ι. Στθν ομάδα Α’ περιλαμβάνονται δφο (2) κζματα που αναλφονται ςε επιμζρουσ ερωτιςεισ, 

με τισ οποίεσ ελζγχονται οι ιςτορικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν/-τριων (χρονολογίεσ, ιςτορικζσ 

ζννοιεσ, ιςτορικά φαινόμενα ι γεγονότα, δράςθ προςϊπων κ.λπ.): 

1. Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει: 

α) ερωτιςεισ «αντικειμενικοφ τφπου» (1.α), που βακμολογοφνται με δζκα (10) μονάδεσ  

β) εξιγθςθ, δφο ι τριϊν, ιςτορικϊν όρων/εννοιϊν (1.β), που βακμολογείται με δεκαπζντε 

(15) μονάδεσ. 

2. Το δεφτερο κζμα περιλαμβάνει δφο ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, αναπαραγωγισ 

ιςτορικϊν γνϊςεων, (2.α.) και (2.β.) και βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ.  

ΙΙ. Στθν ομάδα Β’ περιλαμβάνονται δφο (2) κζματα, που το κακζνα μπορεί να αναλφεται ςε 

δφο επιμζρουσ ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ ελζγχονται θ ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν ςτθ 

ςφνκεςθ των ιςτορικϊν γνϊςεων και θ κριτικι προςζγγιςθ τουσ (αξιοποίθςθ των ιςτορικϊν 

μαρτυριϊν - ιςτορικϊν πθγϊν, ανάλυςθ ι ςφνκεςθ αιτίων ι ςυνκθκϊν, αποτίμθςθ τθσ 

δράςθσ προςϊπων βάςει κριτθρίων, αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, ςφγκριςθ απόψεων, 

προζκταςθ ιςτορικϊν πλθροφοριϊν κ.λπ.). Τα κζματα αυτισ τθσ ομάδασ επιλζγονται από 

ενότθτεσ τθσ εξεταςτζασ φλθσ διαφορετικζσ εκείνων από τισ οποίεσ προζρχονται οι 

ερωτιςεισ (2.α) και (2.β) τθσ ομάδασ Α’ και βακμολογοφνται ακροιςτικά με 50 μονάδεσ. 

 Στθν ομάδα Β’ χρθςιμοποιοφνται και ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και επεξεργαςίασ 

ιςτορικοφ υλικοφ, το οποίο δίνεται ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ φωτοτυπθμζνο. Το υλικό αυτό 

προζρχεται από ιςτορικζσ μαρτυρίεσ-ιςτορικζσ πθγζσ, αρχαιολογικζσ μελζτεσ, ζργα τζχνθσ, 

φωτογραφίεσ, ςτατιςτικοφσ πίνακεσ, δθμοςιογραφικά άρκρα, χάρτεσ, διαγράμματα και, 

γενικότερα, από υλικό το οποίο αποτελεί ιςτορικό τεκμιριο ι χρθςιμοποιείται ωσ πθγι 

άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν εξαγωγι ιςτορικϊν ςυμπεραςμάτων. Οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ καλοφνται να αξιολογιςουν και να αξιοποιιςουν το υλικό των ιςτορικϊν 

μαρτυριϊν που τουσ δίνεται για επεξεργαςία. Η βακμολογία κάκε ερϊτθςθσ των 

παραπάνω κεμάτων και των δφο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βακμό 

δυςκολίασ τθσ. Η βακμολογία κακορίηεται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και 

ανακοινϊνεται γραπτϊσ ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ. 

 Τα θζματα τθς ομάδας Α’ επιλζγονται από τθν Τράπεηα Θεμάτων, ενϊ τα κζματα τθσ 

ομάδασ Β’ ορίηονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ 


