
Μακθματικά Α’ Τάξθσ Ημερθςίων & Εςπερινϊν Επαγγελματικϊν 

Λυκείων 

Οι γραπτζσ εξετάςεισ ςτα μακιματα «Άλγεβρα» και «Γεωμετρία» γίνονται ωσ εξισ:  

αα. Στουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ δίνονται τζςςερα (4) κζματα από τθν εξεταςτζα φλθ, με 

τα οποία ελζγχεται θ γνϊςθ εννοιϊν και ορολογίασ, θ δυνατότθτα αναπαραγωγισ 

γνωςτικϊν ςτοιχείων, θ ικανότθτα εκτζλεςθσ γνωςτϊν αλγορίκμων, θ ικανότθτα του/τθσ 

μακθτι/τριασ να αναλφει, να ςυνκζτει και να επεξεργάηεται δθμιουργικά ζνα δεδομζνο 

υλικό, κακϊσ και θ ικανότθτα επιλογισ και εφαρμογισ κατάλλθλθσ μεκόδου.  

ββ. Τα τζςςερα κζματα που δίνονται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ διαρκρϊνονται ωσ εξισ:  

Το πρϊτο κζμα αποτελείται από δφο μζρθ.  

Το πρϊτο μζροσ περιζχει πζντε (05) ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου (πολλαπλισ επιλογισ, 

ςωςτοφ-λάκουσ, αντιςτοίχιςθσ) με τισ οποίεσ ελζγχεται θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ των 

βαςικϊν εννοιϊν και των ςπουδαιότερων ςυμπεραςμάτων τθσ κεωρίασ ςε όςο το δυνατόν 

ευρφτερθ ζκταςθ τθσ εξεταςτζασ φλθσ.  

Στο δεφτερο μζροσ ηθτείται θ απόδειξθ μίασ απλισ πρόταςθσ (ιδιότθτασ, λιμματοσ, 

κεωριματοσ ι πορίςματοσ), που είναι αποδεδειγμζνθ ςτο ςχολικό εγχειρίδιο.  

Το δεφτερο κζμα αποτελείται από μία άςκθςθ που είναι εφαρμογι οριςμϊν, αλγορίκμων ι 

προτάςεων (ιδιοτιτων, κεωρθμάτων, ποριςμάτων).  

Το τρίτο κζμα αποτελείται από μία άςκθςθ που απαιτεί από τον/τθ μακθτι/τρια ικανότθτα 

ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ εννοιϊν και αποδεικτικϊν ι υπολογιςτικϊν διαδικαςιϊν.  

Το τζταρτο κζμα αποτελείται από μία άςκθςθ ι ζνα πρόβλθμα που θ λφςθ του απαιτεί από 

τον/τθ μακθτι/ τρια ικανότθτεσ ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ γνϊςεων, αλλά και τθν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν επίλυςισ του.  

Το δεφτερο, τρίτο και τζταρτο κζμα μπορεί να αναλφεται ςε επιμζρουσ ερωτιματα που 

διευκολφνουν τον/τθ μακθτι/τρια ςτθ λφςθ.  

γγ. Η βακμολογία κατανζμεται ανά εικοςιπζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 

(4) κζματα. Ειδικότερα, ςτο πρϊτο κζμα το πρϊτο μζροσ βακμολογείται με δζκα (10) 

μονάδεσ, ενϊ το δεφτερο μζροσ βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ. Στο δεφτερο, 

τρίτο και τζταρτο κζμα θ κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτα επιμζρουσ ερωτιματα μπορεί να 

διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ τουσ και κακορίηεται ςτθ διατφπωςθ των 

κεμάτων. 

δδ. Το δεφτερο και το τζταρτο κζμα λαμβάνονται με κλιρωςθ από τθν Τράπεηα Θεμάτων 

Διαβακμιςμζνθσ Δυςκολίασ, ενϊ το πρϊτο και το τρίτο κζμα επιλζγονται από τουσ/τισ 

διδάςκοντεσ/ουςεσ (ι τον/τθν διδάςκοντα/ ουςα) το μάκθμα εκπαιδευτικοφσ. 


