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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α΄ΣΕΙΡΑ)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

         ΜΕΡΟΣ Α΄                                                           ΜΕΡΟΣ Β΄

1(Α)  -  β         5(Α)  -  γ                                                  1 - Σωστό

1(Β)  -  γ         5(Β)  -  α                                                  2 - Λάθος

2(Α)  -  β         6(Α)  -  β                                                  3 - Σωστό

2(Β)  -  γ         6(Β)  -  γ                                                   4 - Λάθος

3(Α)  -  α         7(Α)  -  α                                                   5 - Σωστό

3(Β)  -  δ         7(Β)  -  α                                                   6 - Σωστό

4(Α)  -  α         8(Α)  -  β                                                   7 - Λάθος 

4(Β)  -  δ         8(Β)  -  δ                                                   8 – Λάθος

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ερώτηση 1 (Σύνολο μονάδων 9)

(α)Έπαθλο των αρχαίων ΟΑ: Στεφάνι αγριελιάς (κότινος). (σελ. 29) (μον. 2) 

Έπαθλο αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων – Χρηματικό έπαθλο σύγχρονης εποχής

Ενδεικτικές αναφορές (μον. 4)

Στεφάνι  αγριελιάς: Ήταν  ηθικό  βραβείο  χωρίς  καμία  υλική  αξία.  Η  νίκη  στους
αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η τιμή και  η αξία του καλύτερου,  που έδινε
πανελλήνια  δόξα  και  ισόβιες  τιμές  στους  νικητές.  Ο  Ολυμπιονίκης  εισέπραττε
απέραντο σεβασμό και χαρακτηριζόταν ως ήρωας. (σελ. 29) 
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Χρηματικό έπαθλο: Σήμερα τα οικονομικά οφέλη και  η εμπορευματοποίηση του
αθλητισμού άλλαξαν  το  προφίλ  του  αθλητή.  Οι  Ολυμπιονίκες  λαμβάνουν μεγάλα
χρηματικά έπαθλα από τους διοργανωτές, τις διαφημίσεις, τους χορηγούς και από
την πολιτεία.  Τα οφέλη αυτά ανάγκασαν  τον  αθλητή στο  να επιδιώξει  καλύτερες
επιδόσεις με κάθε κόστος (ντόπινγκ, δωροδοκίες, στημένοι αγώνες).

(β) Τιμές που απολάμβαναν οι Ολυμπιονίκες των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ενδεικτικές αναφορές (σελ. 20, 29, 30) (μον.3) 

 Τους υποδέχονταν  ως ήρωες.  Οι  συμπολίτες  τους  κατεδάφιζαν  ένα τμήμα
από τα τείχη για να περάσουν, δείχνοντας έτσι, ότι δεν χρειάζονται οι πόλεις
τα τείχη όταν έχουν τέτοια παλικάρια για να τις προστατεύουν.

 Οι νικητές είχαν το προνόμιο να γευματίζουν με δαπάνες της πολιτείας στο
πρυτανείο.

 Οι Ολυμπιονίκες μπορούσαν να παρακολουθούν τους αγώνες από την πρώτη
θέση.

 Τους θεωρούσαν ήρωες και τους λάτρευαν ύστερα από τον θάνατό τους.
 Οι  συμπολίτες  τους  τοποθετούσαν  ανδριάντα  των  νικητών  στην  κεντρική

αγορά της πόλης ή στον χώρο της Ολυμπίας.
 Σε  αναμνηστικές  πλάκες  από  μάρμαρο  χάρασσαν  το  όνομα  και  το/τα

κατόρθωμα/τα των νικητών. 

Ερώτηση 2 (Σύνολο μονάδων 9)

(α) Ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν. (μον.1)

Ενδεικτικές απαντήσεις (σελ. 38, 42)

 Ο  Πιέρ  Ντε  Κουμπερτέν  πίστευε  ότι  οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες  θα  έδιναν  τη
δυνατότητα  στους  νέους  της  πατρίδας  του  αλλά  και  όλου  του  κόσμου  να
αναπτύξουν αρμονικά σωματικές, ψυχικές και πνευματικές αρετές.

 Οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες  θα  αποτελούσαν  μια  μοναδική  ευκαιρία  να
αναπτυχθούν δυνατοί δεσμοί φιλίας ανάμεσα στους λαούς.

 Ο  Πιέρ  Ντε  Κουμπερτέν,  βαθιά  ειρηνόφιλος,  πίστεψε  στην  ανάγκη
διεθνοποίησης  του  αθλητισμού,  ως  ουσιαστικού  μέσου  για  την  παγκόσμια
ειρήνη και συναδελφοσύνη των λαών. 

 Ο αθλητισμός  γι’  αυτόν  ήταν  το  ύψιστο  μέσο  προώθησης  της  φιλίας,  της
άμιλλας,  του  σεβασμού,  της  συμφιλίωσης  και  ο  ισχυρότερος  σύνδεσμος
Παιδείας και Εκπαίδευσης. 

 Πίστεψε  ότι,  μέσω  του  αθλητισμού  ο  άνθρωπος  προάγει  την  ηθική  του
τελειότητα  και  δημιουργεί  δεσμούς επικοινωνίας,  τόσο μεταξύ  των ατόμων
όσο και μεταξύ των λαών. 

 Πίστεψε ότι, μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων, θα επικρατούσε η παγκόσμια
ειρήνη και η συναδελφοσύνη των λαών. 

Ο μαθητής θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον σε δύο σημεία (μον. 4).
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(β) Δραστηριότητες του Ολυμπισμού: (σελ. 58, 59) (μον. 4) 

α)  Ολυμπιακή  κίνηση: Απευθύνεται  σε  όλες  τις  ηλικίες,  σε  όλα  τα  κοινωνικά
στρώματα,  σε  όλους  τους  ανθρώπους  ανεξαρτήτου  αθλητικής  ικανότητας  και
περιλαμβάνει όλα τα αθλήματα. Απώτερος σκοπός της Ολυμπιακής κίνησης είναι η
εξασφάλιση  της  συμμετοχής  στον  αθλητισμό  κάθε  ατόμου  κάνοντας  πράξη  τη
θεωρία «Αθλητισμός για Όλους».  

β) Ολυμπιακοί Αγώνες: Η μεγαλύτερη κοινωνική εκδήλωση με τη συμμετοχή όλων
των εθνών. Συμμετέχουν μόνο οι επίλεκτοι αθλητές από όλα τα κράτη του κόσμου.

Αυτοί  που  συμμετέχουν  αισθάνονται  την  ύψιστη  τιμή,  ότι  αντιπροσωπεύουν  την
πατρίδα τους και ότι αγωνίζονται με τους καλύτερους του κόσμου.

Ερώτηση 3 (Σύνολο μονάδων 9)

(α) Η Ολυμπιακή σημαία είναι λευκή και έχει στο κέντρο πέντε κύκλους ενωμένους.
Τα χρώματα των κύκλων είναι μπλε - Ευρώπη, μαύρο - Αφρική, κόκκινο - Αμερική,
κίτρινο -  Ασία, πράσινο – Ωκεανία. 
Τα χρώματα των κύκλων μαζί με το άσπρο φόντο συμβολίζουν τις σημαίες όλου του
κόσμου,  γιατί  η  σημαία  κάθε  χώρας  έχει  τουλάχιστον  ένα  από  τα  παραπάνω
χρώματα. 
Οι πέντε κύκλοι ενωμένοι συμβολίζουν την ένωση των πέντε ηπείρων,  καθώς και τη
συνάντηση των αθλητών από όλο τον κόσμο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Να δοθούν  δύο (2) μονάδες για την περιγραφή της Ολυμπιακής σημαίας,  μία (1)
μονάδα για το τι συμβολίζουν οι Ολυμπιακοί κύκλοι και  μία (1) μονάδα για το τι
συμβολίζουν τα χρώματά της. (σελ. 63) (μον. 4)

(β) Να δοθεί μία (1) μονάδα για κάθε μέρος – Σύνολο μονάδων 5)

1) Παγκράτιο: (σελ. 26, 27)

Άθλημα των  αρχαίων  Ολυμπιακών Αγώνων.  Ανήκε  στην  κατηγορία  των  βαρέων
αθλημάτων και ήταν συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας. 

2) Στάδιο: (σελ. 24)

 Είναι αγώνας ταχύτητας (192μ.) των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

 Αγώνας δρόμου στον οποίο οι  αθλητές τερμάτιζαν στην αντίθετη άκρη του
σταδίου, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν καμία στροφή, γι’ αυτό και
ονομαζόταν και άκαμπτος δρόμος. 

 Οι αθλητές του σταδίου ονομάζονταν σταδιοδρόμοι και οι νικητές σταδιονίκες. 

 Αποτελούσε μέρος του πεντάθλου. 

3) Ιερά Εκεχειρία: . (σελ. 19, 30)

 Θεσμός στην αρχαία Ελλάδα, κατά τον οποίο σταματούσαν οι εχθροπραξίες
και  οι  πόλεμοι  κατά  τη  διάρκεια  της  προετοιμασίας,  κατά  τη  διάρκεια  των
αγώνων και μετά τη λήξη τους, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους αθλητές,
θεατές  και  κριτές  να μεταβούν  στην Ολυμπία και  κατόπιν να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους με ασφάλεια. 
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 Η έναρξη της εκεχειρίας γινόταν από τους σπονδοφόρους πολίτες της Ηλείας
και διαρκούσε στην αρχή ένα και αργότερα τρεις μήνες.  

 Παράβαση της εκεχειρίας ήταν ασέβεια προς τον θεό Δία. 

4) Σπύρος Λούης: (σελ. 43)

 Ο πρώτος Έλληνας Ολυμπιονίκης στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 Πρώτος νικητής του μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 
1896. 

5) Δημήτριος Βικέλας: (σελ. 42)

 Έλληνας ποιητής και λογοτέχνης με πλούσια κοινωφελή δραστηριότητα. 

 Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Δ.Ο.Ε . 

 Συμμετείχε στο συνέδριο στο Παρίσι και από τη θέση αυτή, συνέβαλε στην
ανάθεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 

 Ερώτηση 4 (Σύνολο μονάδων 9)

(α) Fair Play: (σελ. 74) 

Ενδεικτικές αναφορές

 Eίναι  ένας  κώδικας,  ένας  τρόπος  συμπεριφοράς  που  βασίζεται  στην
εφαρμογή της ηθικής του αθλητισμού. 

 Είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς που στηρίζεται σε αρχές και αξίες όπως η
αλληλοκατανόηση, η αξιοπρέπεια, η ευγενική άμιλλα, ο σεβασμός, η φιλία και
η αποδοχή ότι πάντα κερδίζει ο καλύτερος.  

Ο μαθητής θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον σε ένα σημείο. (μον. 2)        

Τρόποι ορθής συμπεριφοράς που καθορίζουν το Fair Play: (μον. 2)       

Ενδεικτικές αναφορές (σελ. 76)        

 Συμπεριφορά προς τον εαυτό  μας (Γνώση των πραγματικών δυνατοτήτων
μας)

 Fair Play προς  τον  αντίπαλο  (Σεβασμός  προς  τον  αντίπαλο  και  στους
φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας – αποδοχή του καλύτερου) 

 Fair Play προς αυτό που υποστηρίζω (σεβασμός – αγάπη – εμπιστοσύνη
προς την ομάδα μου και στους φιλάθλους της δικής μου ομάδας)

 Fair Play προς τον διαιτητή τους κανονισμούς (σεβασμός των αποφάσεων
των διαιτητών και των κανονισμών)

 Fair Play προς τον εαυτό μας (αγώνας μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και
της ηθικής συμπεριφοράς)

 Γνώση των βασικών κανονισμών
 Κόσμια συμπεριφορά εντός και εκτός του γηπέδου
 Πρόληψη αντιαθλητικών συμπεριφορών στο περιβάλλον του
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 Επηρεασμός για θετικές συμπεριφορές στο πνεύμα του Ολυμπισμού

(β) Ολυμπιακό σύνθημα: citius – altius – fortius σημαίνει (μον. 3)
                                  
Προτρέπει  τους  αθλητές  να  ξεπεράσουν  τον  εαυτό  τους  για  να  φτάσουν  τους
στόχους τους,  στα  πλαίσια  της  ευγενούς  άμιλλας,  του  δίκαιου  ανταγωνισμού και
σύμφωνα με το Ολυμπιακό πνεύμα. (σελ. 64) (μον. 2) 
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