
Χθμεία Α’ τάξθσ Ημεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου 

1. Στο μάκθμα τθσ Χθμείασ, θ εξζταςθ γίνεται ωσ εξισ:  

Ι. Στουσ μακθτζσ δίνονται τζςςερα (4) κζματα από τθν εξεταςτζα φλθ που κακορίηονται ωσ 

εξισ:  

α) Το πρώτο κζμα αποτελείται από πζντε (5) ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου, με τισ οποίεσ 

ελζγχεται θ γνώςθ τθσ κεωρίασ ςε όςο το δυνατόν ευρφτερθ ζκταςθ τθσ εξεταςτζασ φλθσ.  

β) Το δεφτερο κζμα αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ ελζγχεται θ 

κατανόθςθ τθσ κεωρίασ και οι ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που απζκτθςαν οι μακθτζσ κατά 

τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακών αςκιςεων ι άλλων δραςτθριοτιτων που ζγιναν ςτο 

πλαίςιο του μακιματοσ. Με τισ ερωτιςεισ μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να 

αναπτφξουν τθν απάντθςθ τουσ ι να απαντιςουν ςε ζνα ερώτθμα κλειςτοφ τφπου και να 

αιτιολογιςουν τθν απάντθςι τουσ. 

γ) Το τρίτο κζμα αποτελείται από άςκθςθ εφαρμογισ τθσ κεωρίασ, θ οποία απαιτεί 

ικανότθτα ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ εννοιών, κεωριών, τφπων, νόμων και αρχών και 

μπορεί να αναλφεται ςε επιμζρουσ ερωτιματα.  

δ) Το τζταρτο κζμα αποτελείται από ζνα πρόβλθμα ι μία άςκθςθ, που απαιτεί ικανότθτα 

ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ γνώςεων, αλλά και ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθ διαδικαςία 

επίλυςθσ του. Το πρόβλθμα αυτό ι θ άςκθςθ μπορεί να αναλφονται ςε επιμζρουσ 

ερωτιματα.  

ΙΙ. Η βακμολογία κατανζμεται ανά είκοςι πζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 

κζματα. Ειδικότερα, ςτο πρώτο κζμα κάκε μία ερώτθςθ βακμολογείται με 5 μονάδεσ και 

ςτο δεφτερο κζμα θ πρώτθ ερώτθςθ βακμολογείται με 12 μονάδεσ και θ δεφτερθ με 13 

μονάδεσ. Στο τρίτο και τζταρτο κζμα θ κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτα επιμζρουσ 

ερωτιματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ και κακορίηεται 

ςτθ διατφπωςθ των κεμάτων.  

Στο μάκθμα τθσ Χθμείασ τθσ Α’ τάξθσ Ημεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, το πρώτο 

και το τρίτο κζμα επιλζγονται από τουσ διδάςκοντεσ (ι τον διδάςκοντα) το μάκθμα. Το 

δεύτερο και το τζταρτο κζμα λαμβάνονται με κλιρωςθ από τθν τράπεηα κεμάτων. 


