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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το
άρθρο 38 του περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμου του 2017,
είναι μια ετήσια έκδοση της Υπηρεσίας Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Στόχος
της έκδοσης αυτής είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα τα θέματα που
αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.
Ο Β΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 περιλαμβάνει την
εξεταστέα ύλη (η οποία συνάδει με τις θεματικές περιοχές/ενότητες σύμφωνα με τους
ΔΕΕ - Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας), τον πίνακα προδιαγραφών και εξεταστικά
δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα
εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών.
Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη
διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των
Σχολών και τα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων
πρόσβασης. Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και για
τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
Ο Γ΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 περιλαμβάνει την
εξεταστέα ύλη, τον πίνακα προδιαγραφών και εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων
Εξετάσεων ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα
πρόσβασης των Τεχνικών Σχολών. Το Μέρος Α΄ του Τόμου Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα
Τεχνολογίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης ενώ το Μέρος Β΄ του Τόμου Γ΄ περιλαμβάνει τα
μαθήματα Τεχνολογίας Πρακτικής Κατεύθυνσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: τρεις (3) ώρες
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 70)

Α.Ι. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)
Ερώτημα Α.Ι.1. (Μονάδες 8)
Ερώτημα/Ερωτήματα Α.Ι.2. και Α.Ι.3. (Μονάδες 8)
Ερώτημα Α.Ι.4. (Μονάδες 6)
Ερώτημα Α.Ι.5. (Μονάδες 8)
ΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 40)

Α.Ι. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)
Δίνεται απόσπασμα αδίδακτου κειμένου − δοκιμίου, άρθρου, ομιλίας − έκτασης
500-600 λέξεων, πρωτότυπο ή διασκευασμένο για σκοπούς αξιολόγησης, που
αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα. Το κείμενο
αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των εξεταζομένων και
να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη θεματολογία που διδάσκεται στη Γ΄ Λυκείου,
σύμφωνα με τους Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας.
Οι εξεταζόμενοι/-ες καλούνται:
Α.Ι.1. Να συντάξουν επικοινωνιακά πλαισιωμένη περίληψη, έκτασης 120-140 λέξεων.
(μονάδες 8)
Α.Ι.2. Να απαντήσουν σε μία (1) ή δύο (2) ερωτήσεις για αξιολόγηση του
επικοινωνιακού πλαισίου, των βασικών χαρακτηριστικών του κειμενικού
είδους/τύπου, των τρόπων και των μέσων πειθούς, των ειδών των
συλλογισμών και της λειτουργίας των σημείων στίξης.
Α.Ι.3. Να απαντήσουν σε μία (1) ή δύο (2) ερωτήσεις από τις οποίες η μία (1) θα
εστιάζει στην απλή κατανόηση και στον εντοπισμό πληροφοριών
(επιχειρήματα, προβληματισμοί, ιδέες που αναδεικνύονται μέσα από το
κείμενο), ενώ η δεύτερη θα ελέγχει την ικανότητα ανάλυσης, τεκμηρίωσης,
ανάπτυξης και κριτικής τοποθέτησης.
(ερωτήματα Α.I.2 – A.I.3: μονάδες 8)
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Α.Ι.4. Να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες να αξιολογούν τη μορφή
του κειμένου.
Ενδεικτικά:
 Εξωτερικά – εσωτερικά δομικά στοιχεία κειμένου, π.χ. δομικά
στοιχεία κειμενικού είδους, δομή παραγράφου, τρόποι ανάπτυξης
παραγράφου, συνοχή – συνεκτικότητα
 Γλώσσα κειμένου, π.χ. παρατακτική – υποτακτική σύνδεση
προτάσεων, χρήση μακροπερίοδου λόγου, κυριολεκτική – μεταφορική
λειτουργία της γλώσσας, ρητορικά ερωτήματα.
(μονάδες 6)
Α.Ι.5. Να απαντήσουν σε δύο (2) ή τρεις (3) λεξιλογικές – σημασιολογικές
παρατηρήσεις με λέξεις ή φράσεις από το αδίδακτο κείμενο.
Ενδεικτικά:
 Ετυμολογία - Παραγωγή - Σύνθεση: προθήματα και επιθήματα,
σύνθετα, οικογένειες λέξεων.
 Μορφοσημασιολογικές
πληροφορίες:
συνώνυμα,
αντώνυμα,
ομώνυμα, παρώνυμα, πολυσημία, ομόρριζα.
 Λόγιες λέξεις/φράσεις και λέξεις/φράσεις της Αρχαίας Ελληνικής και
της Λατινικής Γλώσσας, ξένες λέξεις, δάνεια και αντιδάνεια.
(μονάδες 8)
ΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 40)

Δίνεται ένα (1) συνδυαστικού τύπου θέμα που θα εκπηγάζει από το αδίδακτο
κείμενο. Οι εξεταζόμενοι/-ες καλούνται να συντάξουν ένα κείμενο 450-500 λέξεων,
ενταγμένο στο καθορισμένο επικοινωνιακό πλαίσιο − άρθρο, δοκίμιο, ομιλία − στο
οποίο θα αναπτύξουν με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία τα ζητούμενα του
θέματος από την καθορισμένη θεματολογία.
Το θέμα, το οποίο πρέπει να συνάδει με τη θεματολογία των Δεικτών Επιτυχίας –
Δεικτών Επάρκειας Γ΄ Λυκείου, είναι δυνατόν να έχει τις εξής μορφές:



Να έχει δύο (2) υποερωτήματα.
Να προτάσσεται απόσπασμα τριών (3) έως πέντε (5) γραμμών από το
αδίδακτο κείμενο, το οποίο θα λειτουργεί ως αφόρμηση για
προβληματισμό. Επισημαίνεται ότι το αδίδακτο κείμενο λειτουργεί ως
ερέθισμα ανάκλησης γνώσεων και ως πηγή άντλησης ιδεών. Δεν
επιτρέπεται η αντιγραφή αυτούσιων αποσπασμάτων από το αδίδακτο.

Θεματολογία:
1.1. Παιδεία – Εκπαίδευση. Ενεργός, συνειδητοποιημένος και ελεύθερος
πολίτης
1.2. Οικονομία – Διαφήμιση – Καταναλωτισμός. Υποδούλωση του σύγχρονου
ανθρώπου.
1.3. Επιστήμη –Τεχνολογία. Εξανδραποδισμός.
1.4. Οικολογία – Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ellim.schools.ac.cy/index.php/el/nea-elliniki-glossa/analytiko-programma
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:
1. Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Γ΄ τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, Ι.Τ.Υ.Ε.
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2016.

2. Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, Ι.Τ.Υ.Ε.
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2016.
3. Γλωσσικές ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2016.
4. Πολιτική Αγωγή Β΄ Λυκείου, Υ.Α.Π.
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)

Δίνονται ποιητικά ή/και πεζά κείμενα από την εξεταστέα ύλη, ακέραια ή σε
αποσπασματική μορφή. Οι εξεταζόμενοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3)
ερωτήσεις, μία (1) από τις οποίες θα αφορά το λογοτεχνικό βιβλίο.1 Οι ερωτήσεις
αφορούν κατανόηση και σχολιασμό του περιεχομένου ή/και συνεξέταση μορφής
και περιεχομένου, με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Λογοτεχνίας Γ΄
Λυκείου Κοινού Κορμού. Μπορεί μία (1) από αυτές να αφορά σύγκριση διδαγμένου
ποιητικού ή πεζού κειμένου με άλλα διδαγμένα κείμενα, ενώ υποχρεωτικά μία (1)
από τις ερωτήσεις θα αφορά σύγκριση διδαγμένου ποιητικού ή πεζού κειμένου
με αδίδακτο κείμενο,2 του οποίου η έκταση δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40)
γραμμές.
Ι. Πεζογραφία
1. Γ. Ιωάννου, «†13-12-43»
2. Δ. Σωτηρίου, «Οι νεκροί περιμένουν»
3. Γ. Φ. Πιερίδης, «Ο Πορτοκαλόκηπος»
ΙΙ. Ποίηση
4. Κ. Π. Καβάφης, «Αλεξανδρινοί Βασιλείς»
1

Η ερώτηση που αφορά το λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να συνδυάζεται και με την υπόλοιπη εξεταστέα
ύλη της λογοτεχνίας.
2
Για την εξάσκηση των υποψηφίων στις δεξιότητες σύγκρισης διδαγμένου με αδίδακτο λογοτεχνικό
κείμενο, στο περίγραμμα ύλης περιλαμβάνονται πέντε (5) λογοτεχνικά κείμενα για συστηματική
συνανάγνωση με ισάριθμα κείμενα της εξεταστέας ύλης. Από τα κείμενα αυτά τα εξής τέσσερα
διδάσκονται υποχρεωτικά. Τα κείμενα αυτά, διδάσκονται υποχρεωτικά αλλά δεν
περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη: Κ. Π. Καβάφης, «Περιμένοντας τους βαρβάρους», Κ.
Μόντης, «Έλληνες ποιητές», «Της Εισβολής», Θ. Βαλτινός, «Ο Παναγιώτης». Tο πέμπτο
συνεξεταζόμενο κείμενο είναι το «Οι νεκροί περιμένουν» της Δ. Σωτηρίου, το οποίο είναι και
εξεταστέο.
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5. Γ. Σεφέρης, «Ελένη»
6. Οδ. Ελύτης, Το Άξιον εστί [Τα Πάθη: «Ψαλμός Β΄»]
7. Γ. Ρίτσος, Αποχαιρετισμός, απόσπασμα: «Όλο ετοιμάζομαι να φύγω … Γεια σας»
8. Κ. Μόντης, Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, θ΄
9. Π. Μηχανικός, «Ονήσιλος»
10. Κ. Χαραλαμπίδης, «Στα στέφανα της κόρης του»
11. Τ. Σινόπουλος, «Φίλιππος»
12. Μ. Αναγνωστάκης, «Θεσσαλονίκη. Μέρες του 1969 μ.Χ.»
ΙΙΙ. Λογοτεχνικό βιβλίο
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά (μυθιστόρημα), Αθήνα, Εκδόσεις Σχολής Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου, 2017.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:
1. Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος, Γ΄ Γενικού Λυκείου, Ι.Τ.Υ.Ε.
«Διόφαντος», Αθήνα, 2013.
2. Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, B΄ Τεύχος, B΄ Γενικού Λυκείου, Ι.Τ.Υ.Ε.
«Διόφαντος», 2012.
3. Κείμενα κυπριακής λογοτεχνίας, Τόμος Β΄, Υ.Α.Π., Λευκωσία, 2012.
4. Ανθολογία νεοελληνικής ποίησης, Για την Τρίτη Λυκείου, Υ.Α.Π., Λευκωσία,
2004.
5. Λεξικό λογοτεχνικών όρων, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2004.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2021‐2022
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Κειμενικοί τύποι:
1. Επιχειρηματολογία Τρόποι και μέσα πειθούς:
επίκληση στη λογική/στην

Θεματικές Ενότητες:
1. Παιδεία – Εκπαίδευση.
Ενεργός,
Συνειδητοποιημένος και
Ελεύθερος πολίτης
2. Οικονομία- Διαφήμιση –
Καταναλωτισμός.
Υποδούλωση του
σύγχρονου ανθρώπου.
3. Επιστήμη – Τεχνολογία.
Εξανδραποδισμός.
4. Οικολογία –
Περιβαλλοντική
εκπαίδευση.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΛΩΣΣΑ)

Α. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Κειμενικά είδη για
κατανόηση και παραγωγή
γραπτού λόγου:
1. Κείμενα για κατανόηση και
επεξεργασία: π.χ. γραπτά,
γλωσσικά/μη γλωσσικά,
μονοτροπικά/πολυτροπικά,
ασυνεχή, στα κειμενικά
είδη του Άρθρου, του
Δοκιμίου, της Επιστολής
και της Ομιλίας
(Προσχεδιασμένος
Προφορικός Λόγος)
2. Παραγωγή Γραπτού
Επικοινωνιακού Λόγου στα
κειμενικά είδη του Άρθρου,
του Δοκιμίου, της
Επιστολής και της Ομιλίας,
σε συνδυασμό με τις
προαναφερθείσες
Θεματικές Ενότητες

αυθεντία/στο
συναίσθημα/στο ήθος του
πομπού/στο ήθος του
δέκτη, επίθεση στο ήθος
του αντιπάλου.
2. Αφήγηση
3. Περιγραφή στην
Επιχειρηματολογία ως
μέσο πειθούς.
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Οργάνωση Λόγου - Δομή
κειμένου:
1. Εξωτερικά δομικά
στοιχεία κειμένου,
ανάλογα με τον
κειμενικό τύπο και το
κειμενικό είδος
2. Εσωτερικά δομικά
στοιχεία
κειμένου/παραγράφου,
Δομικά στοιχεία
παραγράφου
3. Τρόποι ανάπτυξης
παραγράφου

3. Επικοινωνιακό και
κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο - ιστορικότητα
κειμένου
4. Ερωτήσεις κατανόησης
περιεχομένου και μορφής
5. Σημεία στίξης (λειτουργία)
6. Ύφος – τρόποι ανίχνευσης
ύφους, σκοπός
7. Κριτική τοποθέτηση
8. (Σημειώσεις) Περίληψη
γραπτού κειμένου
Λεξιλόγιο:
Ετυμολογία, πολυσημία,
παραγωγή-σύνθεση,
συνώνυμα, αντώνυμα
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Οδυσσέας Ελύτης: Άξιον εστί:

Γιώργος Σεφέρης, «Ελένη»

Κ. Π. Καβάφης, «Αλεξανδρινοί
Βασιλείς»

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εκφραστικά/ γλωσσικά
μέσα:
Κυριολεξία - μεταφορά,
ενεργητική - παθητική
σύνταξη, ρητορικά
ερωτήματα, μακροπερίοδος
λόγος.

(αιτιολόγηση,
παραδείγματα,
σύγκριση-αντίθεση,
αναλογία, διαίρεση,
αίτιο – αποτέλεσμα και
ορισμό)
4. Γλώσσα Αφήγησης και
Επιχειρηματολογίας

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9

Λογοτεχνικό Βιβλίο: Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά
(είδος, δομή, θεματικοί άξονες,
χαρακτήρες του μυθιστορήματος)

Γ. Φ. Πιερίδης, «Ο πορτοκαλόκηπος»

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Στα
στέφανα της κόρης του»

Παντελής Μηχανικός, «Ονήσιλος»

Κώστας Μόντης, Δεύτερο γράμμα στη
μητέρα, θ΄

Τάκης Σινόπουλος, «Φίλιππος»

Μανόλης Αναγνωστάκης,
«Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.»

Διδώ Σωτηρίου, «Οι νεκροί
περιμένουν»

Γιώργος Ιωάννου, «†13-12-43»

Γιάννης Ρίτσος, Αποχαιρετισμός

o «Τα Πάθη», «Ψαλμός
Β΄»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α΄ ΣΕΙΡΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
Ώρα: 08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από ΔΥΟ (2) ΜΕΡΗ.
Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα.
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 70)

Μια εποχή για ψώνια
Η σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία πρέπει να αυξάνει διαρκώς την παραγωγή για να
επιβιώσει, σαν τον καρχαρία που πρέπει να κινείται διαρκώς για να μην πάθει ασφυξία.
Ωστόσο, δεν αρκεί να παράγει. Κάποιος πρέπει επίσης να αγοράζει προϊόντα –
διαφορετικά, οι βιομήχανοι και οι επενδυτές θα χρεοκοπήσουν. Για να προληφθεί αυτή η
καταστροφή και να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα αγοράζουν πάντα κάθε νέο πράγμα
που παράγει η βιομηχανία, εμφανίστηκε ένα νέο ήθος: ο καταναλωτισμός.
Ο καταναλωτισμός θεωρεί την κατανάλωση όλο και περισσότερων προϊόντων και
υπηρεσιών σαν κάτι θετικό. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν πράγματα,
να κακομαθαίνουν τον εαυτό τους, ακόμα και να πεθαίνουν αργά από την
υπερκατανάλωση. Η ολιγάρκεια είναι ασθένεια που χρειάζεται θεραπεία. Ο
καταναλωτισμός έχει δουλέψει σκληρά, με τη βοήθεια της μαζικής ψυχολογίας («Just do
it!»), για να πείσει τους ανθρώπους ότι η πολυτέλεια μας κάνει καλό, ενώ η ολιγάρκεια
είναι καταπίεση.
Όλοι είμαστε καλοί καταναλωτές. Αγοράζουμε αμέτρητα προϊόντα τα οποία δεν τα
χρειαζόμαστε πραγματικά και που μέχρι χτες δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν. Οι
κατασκευαστές σχεδιάζουν σκόπιμα προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής και επινοούν νέα
και περιττά μοντέλα απολύτως ικανοποιητικών προϊόντων, τα οποία πρέπει να
αγοράσουμε για να παραμείνουμε «στη μόδα». Τα ψώνια έχουν γίνει η αγαπημένη μας
ασχολία και τα καταναλωτικά αγαθά έχουν γίνει απαραίτητοι διαμεσολαβητές στις σχέσεις
μεταξύ συγγενών, συζύγων και φίλων. Θρησκευτικές γιορτές όπως τα Χριστούγεννα
έχουν εξελιχθεί σε καταναλωτικά πανηγύρια.
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Η άνθηση του ήθους του καταναλωτισμού εκδηλώνεται με τον πιο εμφανή τρόπο στην
αγορά τροφίμων. Οι παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες ζούσαν κάτω από την τρομερή
σκιά της σιτοδείας*. Στον σημερινό πλούσιο κόσμο, η παχυσαρκία είναι διπλή νίκη για τον
καταναλωτισμό. Οι άνθρωποι, αντί να τρώνε λίγο, κάτι που θα οδηγούσε σε οικονομική
συρρίκνωση, τρώνε πάρα πολύ και στη συνέχεια αγοράζουν προϊόντα διαίτης –
συμβάλλοντας διπλά στην οικονομική ανάπτυξη.
Πώς μπορούμε να συνταιριάξουμε το καταναλωτικό ήθος με το καπιταλιστικό ήθος του
επιχειρηματία, σύμφωνα με το οποίο τα κέρδη δεν πρέπει να σπαταλιούνται, αλλά
αντίθετα να επανεπενδύονται στην παραγωγή; Είναι απλό. Όπως και στις προηγούμενες
εποχές, υπάρχει σήμερα ένας καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στην ελίτ και τις μάζες.
Οι πλούσιοι φροντίζουν με ιδιαίτερη προσοχή την περιουσία τους, ενώ οι λιγότερο
ευκατάστατοι δανείζονται για να αγοράζουν αυτοκίνητα και τηλεοράσεις που δεν
χρειάζονται πραγματικά. Το καπιταλιστικό και το καταναλωτικό ήθος είναι οι δύο πλευρές
του ίδιου νομίσματος, η συγχώνευση δύο εντολών. Η υπέρτατη εντολή για τους
πλούσιους είναι «επενδύστε!». Η υπέρτατη εντολή για όλους τους υπόλοιπους είναι
«αγοράστε!».
Το καπιταλιστικό-καταναλωτικό ήθος είναι επαναστατικό και από μια ακόμα
άποψη. Τα περισσότερα από τα προηγούμενα ηθικά συστήματα πρότειναν στους
ανθρώπους μια επαχθή συμφωνία. Τους υπόσχονταν τον παράδεισο, μόνο όμως
αν καλλιεργούσαν τη συμπόνια και την ανοχή, αν ξεπερνούσαν την επιθυμία και
την οργή και αν χαλιναγωγούσαν τα εγωιστικά τους συμφέροντα. Για τους
περισσότερους, αυτό ήταν υπερβολικά δύσκολο. Η ιστορία της ηθικής είναι ένα λυπητερό
παραμύθι υπέροχων ιδανικών στα οποία κανείς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Οι
περισσότεροι χριστιανοί δεν μιμήθηκαν τον Χριστό, οι περισσότεροι βουδιστές δεν
κατάφεραν να ακολουθήσουν τον Βούδα, οι περισσότεροι κομφουκιανιστές θα είχαν κάνει
τον Κομφούκιο να βγει από τα ρούχα του.
Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πραγματώνουν με επιτυχία το
καπιταλιστικό-καταναλωτικό ιδεώδες. Το νέο ήθος υπόσχεται τον παράδεισο με την
προϋπόθεση ότι οι πλούσιοι θα συνεχίσουν να είναι άπληστοι και να ξοδεύουν τον χρόνο
τους βγάζοντας χρήματα και οι μάζες θα αφήνουν ελεύθερες τις επιθυμίες και τα πάθη
τους – και θα αγοράζουν όλο και περισσότερο. Πρόκειται για την πρώτη θρησκεία στην
ιστορία που οι οπαδοί της κάνουν πραγματικά αυτό που τους ζητείται. Πώς, όμως,
ξέρουμε στ’ αλήθεια ότι για αντάλλαγμα θα κερδίσουμε τον παράδεισο; Το έχουμε δει
στην τηλεόραση.
* σιτοδεία = έλλειψη σιταριού, απουσία τροφίμων
(Δοκίμιο, Απόσπασμα-Διασκευή)
Yuval Noah Harari, «Μια εποχή για ψώνια»,
Sapiens: Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου,
μτφ. Μιχάλης Λαλιώτης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015, σ. 356-359
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Α.Ι. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)

Α.Ι.1. Να γράψετε περίληψη του δοκιμίου, έκτασης 120-140 λέξεων. Το κείμενό σας
πρόκειται να δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας.
(μονάδες 8)
Α.Ι.2. Να γράψετε έναν (1) τρόπο πειθούς που χρησιμοποιεί ο δοκιμιογράφος στην έκτη
(6η) παράγραφο και το αντίστοιχό του μέσο πειθούς. Να τεκμηριώσετε την
απάντησή σας.
(μονάδες 4)
Α.Ι.3. Ο δοκιμιογράφος στην έκτη (6η) παράγραφο αναφέρει: «Το καπιταλιστικόκαταναλωτικό ήθος είναι επαναστατικό και από μια ακόμα άποψη. Τα
περισσότερα από τα προηγούμενα ηθικά συστήματα πρότειναν στους
ανθρώπους μια επαχθή συμφωνία. Τους υπόσχονταν τον παράδεισο, μόνο
όμως αν καλλιεργούσαν τη συμπόνια και την ανοχή, αν ξεπερνούσαν την
επιθυμία και την οργή και αν χαλιναγωγούσαν τα εγωιστικά τους
συμφέροντα».
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το πιο πάνω απόσπασμα, να εξηγήσετε τη θέση του
δοκιμιογράφου και να παραθέσετε και τη δική σας άποψη.
(Έκταση: 80-100 λέξεις)
(μονάδες 4)
Α.Ι.4. Να εντοπίσετε και να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης (3ης) παραγράφου.
(μονάδες 3)
Α.Ι.5. Στην τέταρτη (4η) παράγραφο του κειμένου ο δοκιμιογράφος κάνει χρήση της
μεταφορικής / συνυποδηλωτικής γλώσσας. Αφού αναφέρετε ένα (1)
παράδειγμα, να αιτιολογήσετε τη λειτουργία της, δίνοντας δύο (2) στοιχεία.
(μονάδες 3)
Α.Ι.6. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας καθεμία από τις
υπογραμμισμένες λέξεις με μία (1) συνώνυμή της, χωρίς να αλλάξετε τον
γραμματικό της τύπο και το νόημα της πρότασης:
α. Η υπέρτατη εντολή για όλους τους υπόλοιπους είναι «αγοράστε!».
β. Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πραγματώνουν με επιτυχία το
καπιταλιστικό-καταναλωτικό ιδεώδες.
(μονάδες 2)
Α.Ι.7. Να γράψετε ένα (1) παράγωγο ουσιαστικό και ένα (1) παράγωγο επίθετο για το
καθένα από τα πιο κάτω ρήματα (να διευκρινίσετε ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο
είναι το επίθετο):
ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ζούσαν
υπάρχει
(μονάδες 4)
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Α.Ι.8. Να αναλύσετε τη λέξη «εμφανή» στα συνθετικά της μέρη και να σχηματίσετε μία
(1) νέα, απλή ή σύνθετη λέξη, από το β΄ συνθετικό της.
(μονάδες 2)

Α.IΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 40)

Ο αρχισυντάκτης εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας, στην οποία εργάζεστε ως
αρθρογράφος, σας αναθέτει να γράψετε άρθρο με θέμα:
«Η δυστυχία του ανθρώπου στη δίνη της καταναλωτικής μανίας των καιρών
μας».
Στο άρθρο που θα γράψετε, να σχολιάσετε το θέμα που σας δόθηκε και να
επιχειρηματολογήσετε τεκμηριωμένα, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους ο
σύγχρονος άνθρωπος θα αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση, εστιάζοντας και στην
εσωτερική του ελευθερία.
(Έκταση: 450-500 λέξεις)
Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας. Ο τίτλος του άρθρου
σας είναι: «Η δυστυχία του ανθρώπου στη δίνη της καταναλωτικής μανίας των
καιρών μας» και ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΞΑΝΑ.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)

Να μελετήσετε τα παρακάτω κείμενα και να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις που
ακολουθούν.
Β1.
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Κ. Μόντης, «Δεύτερο γράμμα στη μητέρα» (απόσπασμα)
θ
Μητέρα, διαισθάνομαι πως το γράμμα μου άρχισε να διασπάται,
διαισθάνομαι πως η συνοχή που επεδίωξα άρχισε να διασπάται,
πως η δομή που ήλπιζα άρχισε να διασπάται
σαν τις κουρασμένες τετράδες των μαθητικών παρελάσεων
όταν προσεγγίζουν το τέρμα
που λεν «ουφ» και ξεκουμπώνουν τα κολάρα
και «επιτέλους»
και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα καθημερινά
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και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα συνήθη.
Κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η συνοχή,
κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η δομή,
πώς θα διασωζόταν η δομή,
πώς θ’ άντεχε η δομή,
πώς θ’ άντεχε η συνέπεια,
πώς θ’ άντεχε η ακολουθία,
πώς θ’ άντεχε ο ειρμός,
που, όπως είπα, έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα κι ανοίγει την πόρτα,
που έρχονται απροειδοποίητα κι ανοίγουν την πόρτα
και μου τα πετάν ανάκατα μέσα,
που ξανάρχονται απροειδοποίητα και ξανανοίγουν
και διαδίδεται η είδηση
κι έρχονται κι άλλοι κι άλλοι
και συνωθούνται;
Ερώτηση Β1
α) Να σχολιάσετε την πλατιά / εκτεταμένη παρομοίωση του πιο πάνω αποσπάσματος,
συσχετίζοντάς την με τη συναισθηματική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου.
(μονάδες 8)
β) Στο πιο πάνω απόσπασμα το ποιητικό υποκείμενο χρησιμοποιεί την τεχνική των
ρητορικών ερωτημάτων. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο ποίημα;
(μονάδες 4)
Β2.
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Π. Μηχανικός, «Ονήσιλος»
Δίπλα μου ήτανε ο Ονήσιλος
βγαλμένος απ’ την ιστορία και τον θρύλο
ολοζώντανος.
Αρχιλεβέντης βασιλιάς αυτός
κρατούσε στο χέρι ό,τι του ’χε απομείνει:
ένα καύκαλο
–το δικό του κρανίο–
γεμάτο μέλισσες.
Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος
να μας κεντρίσουν
να μας ξυπνήσουν
να μας φέρουν ένα μήνυμα.
Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος
κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα
χωρίς τίποτα να νιώσουμε.
5/8
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Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων
έφτασε στη Σαλαμίνα
φρύαξε ο Ονήσιλος.
Άλλο δεν άντεξε.
Άρπαξε το καύκαλό του
και το θρυμμάτισε απάνω στο κεφάλι μου.
Κι έγειρα νεκρός.
Άδοξος, άθλιος,
καταραμένος απ’ τον Ονήσιλο.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ν.Γ. Δαββέτας, «Επεισόδιο 4»
Είχανε μαζευτεί γύρω απ’ τη φωτιά οι σφουγγαράδες. Μαζί τους κάθισε κι ο γυρολόγος.
Άκουσε διάφορες θαλασσινές ιστορίες μα καμιά δεν τον συγκίνησε όσο εκείνη με τον
ναύτη που αυτοπυρπολήθηκε στη θέση του χαλασμένου φάρου γιατί αλλιώς το καράβι
της αγαπημένης του θα τσακιζόταν στα βράχια. Από τότε –λέει η ιστορία– στ’
απομεινάρια κάθε φλόγας σε τούτη την ακτή βρίσκουν μισοκαμένα κόκαλα και μια
διόπτρα στομωμένη από στάχτη και καπνιά.
Ο γυρολόγος δεν τους πίστεψε κι έχωσε το χέρι του στ’ αποκαΐδια μα όσο κι αν έψαξε
δεν βρήκε τίποτα. Τότε οι σφουγγαράδες ξανανάψαν τη φωτιά κι αμέσως άπλωσε το
χέρι του ο πιο ερωτευμένος. Οι φλόγες, αντί να τον καίνε, τον δρόσιζαν και γρήγορα
τράβηξε ένα κρανίο που ανατρίχιαζε όταν το χάιδευες. Το έφερε στ’ αυτί του όπως τα
κοχύλια ν’ ακούσει το βουητό της θάλασσας και τις προσευχές των πνιγμένων. Το
κρανίο έκανε τον γύρο της παρέας κι όλοι ακούσαν πάρεξ του γυρολόγου που τίποτα
δεν άκουσε.
Έπειτα απ’ τις στάχτες ανέσυραν τις διόπτρες* κι αφού τις καθαρίσαν είδαν μέσα τον
βυθό με τις σειρήνες και τα κορίτσια τους που περιμένανε το βράδυ να ζευγαρώσουνε
στον βουβό φάρο. Όμως ο γυρολόγος πάλι δεν είδε τίποτα, εκτός από ένα εκκωφαντικό
σκοτάδι που ’ρχόταν καταπάνω του και τόνε πότιζε με ανεξίτηλη μελάνη βάφοντας
μαύρο τον σκελετό του ώστε να ξεχωρίζει και μετά τον θάνατο Αυτός που δεν αγάπησε
ποτέ του τίποτα.
* διόπτρα = τηλεσκόπιο, κιάλι
Ε. Γαραντούδης, Ανθολογία Νεότερης Ελληνικής Ποίησης 1980-1997,
Οι στιγμές του νόστου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 48.
Ερώτηση Β2
α) Τα δύο λογοτεχνικά κείμενα που παρατίθενται εμπεριέχουν εξωλογικά στοιχεία. Να
εντοπίσετε ένα (1) εξωλογικό στοιχείο από κάθε κείμενο και να περιγράψετε την
εικόνα ή τη σκηνή στην οποία αυτό ανήκει.
(μονάδες 4)
6/8
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β) Να περιγράψετε την κατάληξη του ποιητικού υποκειμένου στον «Ονήσιλο» και του
γυρολόγου στο «Επεισόδιο 4», όπως αυτή διαφαίνεται στα ακόλουθα
αποσπάσματα.
Κι έγειρα νεκρός.
Άδοξος, άθλιος,
καταραμένος απ’ τον Ονήσιλο.
Όμως ο γυρολόγος πάλι δεν είδε τίποτα, εκτός από ένα εκκωφαντικό σκοτάδι που
’ρχόταν καταπάνω του και τόνε πότιζε με ανεξίτηλη μελάνη βάφοντας μαύρο τον
σκελετό του ώστε να ξεχωρίζει και μετά τον θάνατο Αυτός που δεν αγάπησε ποτέ
του τίποτα.
(μονάδες 6)

B3.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά
Ύστερα, ήρθε το μεγάλο κακό. Η Ανατολή ξερνούσε, ξερνούσε. Μαυρολόγησαν τα
νησιά, τα περιγιάλια, οι δρόμοι, οι κάμποι, οι πολιτείες. Το Αιγαίο συννέφιασε.
[…]
Στο παλιό παλάτι, σε μια κάμαρη κατάφατσα, βρισκόνταν τα γραφεία της επιτροπής
του Πετρόπουλου. […] Ο Πετρόπουλος ήταν ανεβασμένος ορθός στο παράθυρο κι
αποκάτου, σ’ ολάκερη την ανηφοριά την καψαλισμένη, το δυστυχισμένο κι άπραγο
πλήθος βογκούσε, δερνόταν, παρακαλούσε, σ’ ένα στρίμωγμα φοβερό, σ’ ένα χάος.
Είχε φορέσει τη μέρα κείνη το καλύτερό του κοστούμι, την πιο φανταχτερή γραβάτα
του και τα μάτια του λάμπανε σαν του λύκου στην ερημιά. Κι ολοένα ξεφώνιζε κι
άπλωνε το χέρι και σκορπούσε τα λεφτά με καμάρι, σα νάταν δικά του.
[…]
Μια θάλασσα χέρια, που φούσκωνε και παταγούσε κι ανατρίχιαζε, μια απίστευτη
σοροκάδα.
– Μη σκαρφαλώνετε στο παραθύρι! Θα σας πετάξω κάτου, να το ξέρετε! Ησυχία!
[…]
– Έλα, Μαριορή, της είπε, αυτά τάχω φυλάξει για σένα.
Και της έδωσε πενήντα δραχμές. Μα εκείνη δε σάλεψε.
– Δε θέλω τίποτε, του αποκρίθηκε, θα περάσουμε και μεις όπως όλοι.
[…]
– Τι θα κάνει; Πείσμα στο πείσμα! Σε μια βδομάδα θα βρίσκεται στο ασκηταριό. Είναι
ολομόναχη.
– Αυτό είναι φοβερό, του είπε ο Άγγελος.
– Αχ! καημένε, αν δεν είμαι γω, θάναι άλλος! Γι αυτό να είσαι βέβαιος! Κρίμα που
κάναμε τόσο δρόμο για δαύτη! Έλα, πάμε τώρα να ξεσκάσουμε λίγο.
[…]
Ο Άγγελος περπατούσε συλλογισμένος:
– Τι αηδία! Τι αηδία, Θεέ μου! Να, ο Πετρόπουλος πρώτος και καλύτερος τότε,
πρώτος και καλύτερος τώρα! Ο νέος άνθρωπος! Η νέα εποχή! Η ευτυχία που
καρτερούσαμε, ο καθάριος νους, η καθάρια καρδιά!
(Κεφάλαιο X, σ.156, 159,162-163)
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Ερώτηση Β3
α) Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρονται τα πιο πάνω αποσπάσματα από την
Αστροφεγγιά; Να εντοπίσετε δύο (2) κοινωνικές συνέπειες του γεγονότος αυτού,
δικαιολογώντας την απάντησή σας με αναφορές στα αποσπάσματα που
παρατίθενται.
(μονάδες 4)
β) Ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Άγγελου Γιαννούζη και του Δημήτρη
Πετρόπουλου διαφαίνονται στα αποσπάσματα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
(μονάδες 4)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (4)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
2021 -2022
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Ως εξεταστέα ύλη νοείται το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας,
όπως αυτοί περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης (στο εξής: ΑΠ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σελίδες, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω, δεν παραπέμπουν σε διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά
στο
Αναλυτικό
Πρόγραμμα
Ιστορίας
Γ΄
Λυκείου
Κατεύθυνσης
(https://istom.schools.ac.cy/index.php/el/istoria/analytiko-programma) [αρχείο: Δείκτες Επιτυχίας –
Επάρκειας]

Εξεταστέα ύλη
A΄: Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 – 1871)
 Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814 – 1815), ΑΠ, σελ. 17-18
 Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη, ΑΠ σελ. 18
 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη, ΑΠ σελ. 18-21
 Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830 – 1881), ΑΠ σελ. 21-22
 Το Ανατολικό ζήτημα και ο Κριμαϊκός πόλεμος, ΑΠ σελ. 22
 Η Βιομηχανική Επανάσταση, ΑΠ σελ. 22-23
Β΄: Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 – 1914)
 Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, ΑΠ σελ. 23 -24
 Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, ΑΠ σελ. 24 -26
 Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΑΠ σελ. 26-27
 *Η Κύπρος κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878 -1925), ΑΠ σελ.27-28
 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 – 1913), ΑΠ σελ. 28-29
Γ΄: Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του
 Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870 – 1914), ΑΠ σελ. 29-30
 Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914 – 1918), ΑΠ σελ. 30-31
 Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ΑΠ σελ. 32 - 33
 Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919 – 1920), ΑΠ σελ. 34
 Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919 – 1922), ΑΠ σελ. 35-36
 Η Ρωσική Επανάσταση, ΑΠ σελ. 36 -37
Δ΄: Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
 Η δεκαετία 1920 – 1930, ΑΠ σελ. 38
 Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923 – 1930), ΑΠ σελ. 39
 Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της, ΑΠ σελ. 40-41
 Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930 – 1940, ΑΠ σελ. 41-42
 Ο υπόλοιπος κόσμος, ΑΠ σελ. 42-43
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 Η Κύπρος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου: οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές
συνθήκες και τα Οκτωβριανά του 1931, ΑΠ σελ. 43-44
Ε΄: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
 Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση, ΑΠ σελ. 44-45
 Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου (1939
– 1942), ΑΠ σελ. 46
 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση, ΑΠ σελ. 4748
 Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας – Η
συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, ΑΠ σελ. 48
 Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας- Το Ολοκαύτωμα, ΑΠ σελ.49
 Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών, ΑΠ σελ.49 -50
 Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ΑΠ σελ.50 -51
Στ΄: Ο μεταπολεμικός κόσμος
 Η μεταπολεμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας- Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ,
ΑΠ σελ.51 -52
 Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμος,
ΑΠ σελ. 52 -53
 Η εξέλιξη και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ΑΠ σελ. 53-54
 Η αποαποικιοποίηση και ο Τρίτος Κόσμος, ΑΠ σελ. 54-55
 Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ανεξαρτησία. Η κορύφωση του ενωτικού κινήματος
και ο αντιαποικιακός – ενωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ (1955-1959), ΑΠ σελ. 55-57
 Οι διακοινοτικές ταραχές και η κρίση του Κυπριακού Ζητήματος από το 1963 έως το 1974,
ΑΠ σελ. 57-58
 Το Πραξικόπημα και η Τουρκική Εισβολή του 1974 στην Κύπρο, ΑΠ σελ. 59 -60
Εγχειρίδια αναφοράς:
1. Κολιόπουλος Ι., Σβολόπουλος Κ., Χατζηβασιλείου Ευ., Νημάς Θ., Σχολινάκη-Χελιώτη Χ.,
Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), ΙΤΥΕ
∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012
2. Β. Σκουλάτου – Ν. Δημακοπούλου – Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909)
για την Γ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, τχ. Α΄, Αθήνα, ΟΕΔΒ 2005
(http://istom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/trapeza-ylikou)
3. Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνης Κ., Ιστορία της Κύπρου,
Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
4. Ιστορία της Κύπρου, Συμπληρωματικό Υλικό Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου: Π.
Παπαπολυβίου,
Η
συμμετοχή των Κυπρίων
στους εθνικούς αγώνες.
(http://istom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/trapeza-ylikou)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη.
Πρέπει να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (20 Μονάδες)
Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις κλειστού τύπου, που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις του
εξεταζομένου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι του τύπου:
1. Σωστό – Λάθος
2. Πολλαπλή Επιλογή
3. Ταξινόμηση ιστορικών δεδομένων/γεγονότων με βάση κάποιο κριτήριο
4. Αντιστοίχιση
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ (45 Μονάδες)
Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα
κατανόησης, καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού,
ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζόμενου. Oι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις σε συνεχή ροή
λόγου.
Ειδικότερα:
1. Η πρώτη ερώτηση περιλαμβάνει τρία (3) κατατοπιστικά σημειώματα. Τα ζητούμενα των
κατατοπιστικών σημειωμάτων δίνονται εντός παρενθέσεως.
(Μονάδες 3Χ5=15)
2. Οι απαντήσεις του εξεταζομένου τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη ερώτηση πρέπει να
κινούνται εντός συγκεκριμένου ορίου λέξεων, που θα καθορίζεται από την εκάστοτε
επιτροπή θεματοθέτησης. Στη δεύτερη ερώτηση δίνονται όροι/έννοιες που ο
εξεταζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην απάντησή του. Οι ερωτήσεις αυτές
απαιτούν απαντήσεις σε δομημένο κείμενο (πρόλογος/εισαγωγή, ανάπτυξη κύριου
ζητούμενου και επίλογος/κατακλείδα) και όχι απλώς απαρίθμηση γεγονότων. Η
επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, επίσης, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα
(30) μονάδες που αναλογούν στη δεύτερη και τρίτη ερώτηση του μέρους αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (35 Μονάδες)
Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που απορρέουν από αδίδακτες πρωτογενείς ή και
δευτερογενείς πηγές (γραπτές πηγές, διαγράμματα, χάρτες, εικόνες, γελοιογραφίες, αφίσες,
εικαστικές δημιουργίες κ.λπ.). Οι ερωτήσεις αυτές ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα
κατανόησης καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού,
ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζομένου.
Η επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα πέντε (35)
μονάδες, που αναλογούν στις τρεις (3) ερωτήσεις του μέρους αυτού.
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Σημείωση: Στο εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την καλλιέργεια και
την ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης του εξεταζομένου.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
Με βάση τον διδακτικό χρόνο που, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος
αφιερώνεται σε κάθε θεματική ενότητα, η γενική κατανομή των μονάδων του εξεταστικού
δοκιμίου καθορίζεται ως εξής:
1. Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη: 80 Μονάδες
2. Ιστορία της Κύπρου: 20 Μονάδες
Η επιτροπή θεματοθέτησης έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατανείμει τις πιο πάνω μονάδες όπως
η ίδια κρίνει στα τρία μέρη του εξεταστικού δοκιμίου.
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Α’ Η Ευρώπη και ο
κόσμος τον 19ο αι.
(1815-1871)

ΙΣΤΟΡΙΑ (4)

*Η Κύπρος κατά την
πρώτη περίοδο της
Αγγλοκρατίας (18781925)

Β΄ Από τον 19ο στον
20ό αιώνα (18711914)

Γ΄ Ο Α΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος και οι
άμεσες επιπτώσεις
του
Δ΄ Η Ευρώπη και ο
κόσμος κατά τη
διάρκεια του
Μεσοπολέμου
*Η Κύπρος κατά τη
διάρκεια του
Μεσοπολέμου: τα
Οκτωβριανά του
1931
Ε΄ Ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος
ΣΤ΄ Ο
μεταπολεμικός
κόσμος
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

* Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να περιλαμβάνονται ερωτήματα με βάση τον πίνακα προδιαγραφών.

*Το Πραξικόπημα
και η Τουρκική
Εισβολή του 1974

*Οι διακοινοτικές
ταραχές και η κρίση
του Κυπριακού
Ζητήματος (19631974)

*Από τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο
στην Ανεξαρτησία. Η
κορύφωση του
ενωτικού
κινήματος και ο
αντιαποικιακός –
ενωτικός Αγώνας
της ΕΟΚΑ (19551959)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και τρία (3) μέρη.
2. Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις και των τριών (3) μερών.
ΜΕΡΟΣ Α΄

(20 μονάδες)

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή
λάθος, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» στο τετράδιο εξέτασής σας, δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση.
α. Οι ηγεμόνες της Ευρώπης στο Συνέδριο της Βιέννης επιδίωξαν να
παλινορθώσουν το «παλαιό καθεστώς».
β. Η επανάσταση που οργανώθηκε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες είχε επιτυχή
έκβαση.
γ. Ένα από τα αίτια της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ήταν η
δυσαρέσκεια των παλαιών αρχόντων για τον παραγκωνισμό τους από την
εξουσία.
δ. Μια από τις ενέργειες του Χαρίλαου Τρικούπη με στόχο τον εκσυγχρονισμό του
ελληνικού κράτους ήταν και η ίδρυση του ορφανοτροφείου της Αίγινας.
ε. Η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα Αποικία του Στέμματος από τη Βρετανία το
1925.
στ. Αφορμή του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου υπήρξε η άρνηση της Πύλης να εφαρμόσει
μεταρρυθμίσεις στις ευρωπαϊκές της κτήσεις.
ζ. Η συμμαχία ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία κατά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ονομάστηκε Κεντρικές Δυνάμεις.
η. Η Κοινωνία των Εθνών δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην αποστολή της, αφού
μεταξύ άλλων, τα κράτη-μέλη της ενδιαφέρονταν περισσότερο για το εθνικό
παρά για το γενικό συμφέρον.
θ. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξασφάλισε τη συμμαχική εντολή για την κατάληψη
της Σμύρνης από την Ελλάδα.
ι. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ειρηνική επίλυση του κυπριακού
προβλήματος, υπογράφηκε το 1977 η Συμφωνία Μακαρίου ̶ Ντενκτάς.
(10 x 1 = 10 μονάδες)
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Α2. Να τοποθετήσετε τις πιο κάτω διακρατικές συμφωνίες / συνθήκες σε χρονολογική
σειρά, ξεκινώντας από την προγενέστερη και αριθμώντας τις από το 1 μέχρι το 5.
α. Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ
β. Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου
γ. Συνθήκη του Βουκουρεστίου
δ. Συνθήκη Αγίου Στεφάνου
ε. Συνθήκη των Βερσαλλιών
(5 x 2 = 10 μονάδες)

ΜΕΡΟΣ Β΄

(45 μονάδες)

Β1. Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω, με βάση τα
ζητούμενα των παρενθέσεων:
α. Διεθνής Οικονομική Κρίση
(χρονικό πλαίσιο και τέσσερις [4] συνέπειες)
β. Η κρίση της Κούβας
(χρονικό πλαίσιο και γεγονότα)
γ. Οκτωβριανά 1931
(τρία [3] αίτια και δύο [2] συνέπειες)
(3 x 5 = 15 μονάδες)

Β2. Σε κείμενο έκτασης 250-300 λέξεων, να παρουσιάσετε και να σχολιάσετε την
εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο κείμενό σας να
εντάσσονται λειτουργικά τα πιο κάτω:
Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Συνθήκη των Σεβρών,
Συνθήκη της Λοζάνης, πρωθυπουργία 1928-1932
(15 μονάδες)

Β3. Σε κείμενο έκτασης 200-250 λέξεων, να περιγράψετε τον ρόλο που διαδραμάτισε
η Ρωσία στην έκρηξη του Κριμαϊκού Πολέμου. Στη συνέχεια, να παρουσιάσετε τη
στάση της Ελλάδας έναντι των εμπολέμων και τα αποτελέσματα του πολέμου
αυτού.
(15 μονάδες)
2
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

(35 μονάδες)

Προσοχή:
•
•

Ορθή είναι η απάντηση που τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση στοιχεία από
τις πηγές που παρατίθενται, καθώς και άλλα ιστορικά γεγονότα / στοιχεία.
Η αντιγραφή αυτούσιων χωρίων από τις πηγές, χωρίς περαιτέρω
επεξεργασία τους, αξιολογείται με μηδέν.

Γ1.

(12 μονάδες)

Ι.

Σκίτσο από το γερμανικό σατιρικό περιοδικό, Der Wahre Jakob.
Πηγή: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wj1887/0084/image
Ημερομηνία ανάκτησης: 25/05/2019

*μιλιταρισμός = στρατοκρατία
ΙΙ.
Στις 29 Μαΐου [1914], ο συνταγματάρχης Χάους, απεσταλμένος του προέδρου
Ουίλσον, έγραψε στον Πρόεδρο από το Βερολίνο: «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. O
μιλιταρισμός οργιάζει με μια τρελή μανία. Αν δεν ενεργήσει κάποιος εκ μέρους σας
στη βάση μιας διαφορετικής λογικής, κάποια μέρα θα ξεσπάσει φοβερός
κατακλυσμός». Κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να επιφέρει αυτή τη
3
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διαφορετική λογική, προειδοποίησε ο Χάους. «Υπάρχει πάρα πολύ μίσος, πάρα
πολλές αντιζηλίες. Οποτεδήποτε η Αγγλία συναινέσει, η Γαλλία και η Ρωσία θα
κινηθούν απειλητικά κατά της Γερμανίας και της Αυστρίας. Η Αγγλία, ωστόσο, δεν
επιθυμεί ολοκληρωτική συντριβή της Γερμανίας, γιατί τότε θα πρέπει να
αντιμετωπίσει μόνη τον αιώνιο εχθρό της, τη Ρωσία. Αλλά, εάν η Γερμανία επιμένει
συνεχώς αυξάνοντας το πολεμικό ναυτικό της, τότε η Αγγλία δεν θα έχει άλλη
επιλογή». Όταν έφτασε στο Λονδίνο, ο Χάους είπε στον Βρετανό Υπουργό
Εξωτερικών ότι στο Βερολίνο «ο αέρας μύριζε πολεμική σύγκρουση και ετοιμότητα
για χτύπημα».
Το παράθεμα προέρχεται από το βιβλίο:
Martin Gilbert, The First World War, a complete history, εκδ. Phoenix, Λονδίνο
20042, σ. 45.
Αφού μελετήσετε την πιο πάνω εικόνα και το παράθεμα και με βάση τις ιστορικές
σας γνώσεις, να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Να περιγράψετε την εικόνα Ι (πρόσωπα, αντικείμενα) και να την ερμηνεύσετε.
(6 μονάδες)
β. Να εξηγήσετε πώς συνδέεται η εικόνα αυτή με το παράθεμα ΙΙ.
(2 μονάδες)
γ. Να παρουσιάσετε τις σχέσεις ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης,
όπως περιγράφονται στο παράθεμα ΙΙ, και να σχολιάσετε την πρόβλεψη του
συνταγματάρχη Χάους.
(4 μονάδες)

Γ2.

(12 μονάδες)

Το στρατιωτικό μέρος της σύγκρουσης άρχισε να εκτυλίσσεται μετά τα αιματηρά
γεγονότα της πλατείας Συντάγματος, τόπο του συλλαλητηρίου του ΕΑΜ στις 3
Δεκεμβρίου, όταν σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα διαδηλωτές από πυρά των δυνάμεων
ασφαλείας. [...] Στις 4 Δεκεμβρίου ο ΕΛΑΣ θα αναλάμβανε επίθεση και θα επιτύγχανε
να καταλάβει τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα των Αθηνών. [...]
Στις 12 Φεβρουαρίου θα υπογραφόταν τελικά η συμφωνία της Βάρκιζας, μετά από
διαπραγματεύσεις δέκα ημερών μεταξύ της κυβέρνησης και της Αριστεράς. Οι
σημαντικότεροι όροι της αφορούσαν τον αφοπλισμό της Αριστεράς, το σεβασμό των
πολιτικών και κοινωνικών πεποιθήσεων των πολιτών, [...], την εκκαθάριση των
δημοσίων υπηρεσιών από τους συνεργάτες των αρχών Κατοχής και τα όργανα της
δικτατορίας που είχε προηγηθεί, και τη συγκρότηση εθνικού στρατού. Ειδικά για το
πολιτειακό προβλεπόταν η διεξαγωγή δημοψηφίσματος εντός του 1945 και η
διενέργεια εκλογών στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, προβλεπόταν η
παροχή γενικής αμνηστίας για τα πολιτικά αδικήματα. Εισαγόταν όμως ένας κρίσιμος
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περιορισμός, ο οποίος θα αποδεικνυόταν καθοριστικός για τον εκτροχιασμό της
επιχειρούμενης πολιτικής διευθέτησης: Εξαιρούνταν από την αμνηστία τα κοινά ποινικά
αδικήματα [...]. Επρόκειτο για την εξαίρεση που θα επέτρεπε τη δίωξη των ανταρτών
του ΕΛΑΣ κατά το επόμενο διάστημα και θα δημιουργούσε πολύ σύντομα την
ψυχολογία του διωκομένου στο σύνολο της Αριστεράς...
Πηγή: Σωτήρης Ριζάς, Απ΄ την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα 2011, σ. 73, 104–105.
Αφού μελετήσετε το πιο πάνω παράθεμα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Σε ποια στρατιωτική σύγκρουση αναφέρεται το πιο πάνω παράθεμα, πότε συνέβη
και με ποια πολιτική κρίση σχετίζεται;
(3 μονάδες)
β. Να αναφέρετε πέντε (5) όρους που περιλάμβανε η Συμφωνία της Βάρκιζας,
σύμφωνα με το πιο πάνω παράθεμα.
(5 μονάδες)
γ. Να εξηγήσετε τι εννοεί ο συγγραφέας όταν αναφέρει ότι «Εισαγόταν όμως ένας
κρίσιμος περιορισμός, ο οποίος θα αποδεικνυόταν καθοριστικός για τον
εκτροχιασμό της επιχειρούμενης πολιτικής διευθέτησης: Εξαιρούνταν από την
αμνηστία τα κοινά ποινικά αδικήματα [...]. Επρόκειτο για την εξαίρεση που θα
επέτρεπε τη δίωξη των ανταρτών του ΕΛΑΣ κατά το επόμενο διάστημα και θα
δημιουργούσε πολύ σύντομα την ψυχολογία του διωκομένου στο σύνολο της
Αριστεράς».
(4 μονάδες)

Γ3.

(11 μονάδες)

Οι θανατικές καταδίκες δεν δημιουργούσαν ευνοϊκό κλίμα για την επάνοδο στην
ομαλότητα. Αντίθετα, δημιουργούσαν μια γενική ατμόσφαιρα πικρίας και
αγανάκτησης. Παρά τις εκκλήσεις και τα διαβήματα, πραγματοποιήθηκαν οι
θανατικές εκτελέσεις εννέα αγωνιστών. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών είχαν
εκτελεστεί οκτώ αγωνιστές. Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου
εκτελέστηκαν στις 10 Μαΐου 1956. Ο Ανδρέας Ζάκος, ο Χαρίλαος Μιχαήλ και ο
Ιάκωβος Πατάτσος στις 9 Αυγούστου και ο Στέλιος Μαυρομμάτης, ο Ανδρέας
Παναγίδης και ο Μιχαήλ Κουτσόφτας στις 21 Σεπτεμβρίου.

Σοφία Αργυρίου, Το εθνικό κίνημα των Ελληνοκυπρίων κατά την τελευταία
περίοδο της Αγγλοκρατίας (1950-1960), εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2017, σσ. 341-342.

5
28

Αφού μελετήσετε το πιο πάνω παράθεμα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Να αναφέρετε ποιος ήταν ο τελευταίος αγωνιστής που απαγχονίστηκε.
(1 μονάδα)
β. Να γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί εφάρμοσαν το μέτρο
του απαγχονισμού.
(4 μονάδες)
γ. Να παρουσιάσετε τέσσερα (4) ακόμα μέτρα που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί
για να καταστείλουν τον Αγώνα του 1955-1959.
(6 μονάδες)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ (5)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες

ΚΕΙΜΕΝΑ




ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧVI-XXVIII (26 μέχρι και 28), XXXII-XLV (32 μέχρι και 45),
XLVII-XLIX (47 μέχρι και 49)
ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26 και 38 εξετάζονται ΜΟΝΟ τα γραμματικά (συγκριτικός
και υπερθετικός βαθμός επιθέτων και επιρρημάτων) και συντακτικά
φαινόμενα (β΄ όρος σύγκρισης, χρονικές προτάσεις).
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29-31 αφαιρούνται από την εξεταστέα ύλη, η χρήση των
πτώσεων όμως, εκεί όπου συναντάται στα υπόλοιπα κεφάλαια, διδάσκεται
και εξετάζεται.

Συγκεκριμένα, από τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27-28, 32-37, 39-45, 47-49 εξετάζονται:
1. η μετάφραση και το λεξιλόγιο
2. τα γραμματικά φαινόμενα
3. τα συντακτικά φαινόμενα
Επισημαίνονται: α) στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται και το λεξιλόγιο των
μαθημάτων που διδάσκονται στη Β΄ τάξη, β) αφαιρείται το λεξιλόγιο των μαθημάτων
της Γ΄ τάξης, των οποίων δεν διδάσκεται η μετάφραση.
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Μ. Πασχάλης - Γ. Σαββαντίδης,
ΛΑΤΙΝΙΚΑ, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει:
Α. Διδαγμένο κείμενο
Δίδεται διδαγμένο κείμενο 10-11 στίχων για μετάφραση. Το κείμενο μπορεί να ληφθεί
από ένα ή δύο κεφάλαια της εξεταστέας ύλης και να δοθεί ελαφρά διασκευασμένο.
(μονάδες 40)
Β. Παρατηρήσεις
Ζητείται από τους υποψηφίους:
1. Να απαντήσουν σε 8-12 παρατηρήσεις (γραμματικές-ετυμολογικές, συντακτικές,
πραγματολογικές, τονισμού).

(μονάδες 40)

2. Να μεταφέρουν 3-4 στίχους αδίδακτου κειμένου από τα Λατινικά στα Νέα
Ελληνικά.
(μονάδες 10)
3. Να μεταφέρουν 2-3 στίχους κειμένου από τα Νέα Ελληνικά στα Λατινικά.
(μονάδες 10)
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ΥΛΗ

Μάθημα XLIX: Η Πορκία και ο Βρούτος

Μάθημα XLV: Μια επιστολή στα Ελληνικά
αναπτερώνει το ηθικό των πολιορκημένων
Μάθημα XLVII: Ο Αύγουστος και η φιλαρέσκεια
της κόρης του Ιουλίας
Μάθημα XLVIII: Το ελάφι του Σερτωρίου

Μάθημα XLIV: Η ζωή των τυράννων

Μάθημα XXXVII: Η κατάρα των εμφυλίων
πολέμων
Μάθημα XXXVIII: Η μοίρα της Καικιλίας (μόνο
τα συντακτικά φαινόμενα)
Μάθημα XXXIX: Ένα πρότυπο ιδανικού
ανθρώπου
Μάθημα XL: Ακλόνητη αποφασιστικότητα
μπροστά στις απειλές του δικτάτορα
Μάθημα XLI: Μίλα για να σε καταλαβαίνουν, όχι
για να μιλάς
Μάθημα XLII: Ο Κικέρωνας και η συνωμοσία του
Κατιλίνα
Μάθημα XLIII: Η οργή της μάνας

Μάθημα XXXIV: Ο Σκιπίωνας ο Αφρικανός και οι
λήσταρχοι
Μάθημα XXXV: Ο φιλόσοφος μπροστά στα δεινά
της εξορίας
Μάθημα XXXVI: Μια απόπειρα δωροδοκίας

Μάθημα XXXII: Ένας πανηγυρικός της
λογοτεχνίας
Μάθημα ΧΧΧΠΙ: Καιρός για ανασυγκρότηση

Μάθημα XXVI: Ο Πλίνιος αναγγέλλει ένα θλιβερό
γεγονός (μόνο τα γραμματικά και συντακτικά
φαινόμενα)
Μάθημα XXVII: Το πνεύμα ωριμάζει όπως οι
καρποί
Μάθημα ΧXVIII: Στα ίχνη ενός δραπέτη δούλου

Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022
Πίνακας Προδιαγραφών
Λατινικά
ΓΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Πραγματολογικά, Ιδεολογικά, Ερμηνευτικά
στοιχεία
Σημείωση: Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών.

Αντίστροφο

Αδίδακτο κείμενο

Γραμματική (γραμματικά φαινόμενα Β΄ και Γ΄
Λυκείου, τονισμός)
Συντακτικό (συντακτικά φαινόμενα Β΄ και Γ΄
Λυκείου )
Λεξιλογικά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθημα: Λατινικά (5)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα του εξεταστικού δοκιμίου.
Να γράψετε όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων.
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Να μεταφράσετε τα πιο κάτω κείμενα:

(Μονάδες 40)
(Μονάδες

40)
Ι. Cum Africanus in Literno esset, praedοnum duces forte salutatum ad eum venerunt.
Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum
in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae
appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se
venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti
iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines
deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
(Λατινικά Λυκείου, XXXΙV - ελαφρά διασκευή)
ΙΙ. Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non
credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum
etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter id factum esse dicerent. Nunc
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intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore,
qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.
(Λατινικά Λυκείου, XLII - ελαφρά διασκευή)
ΜΕΡΟΣ B΄: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Μονάδες 60)

1. α) Από το πρώτο κείμενο που δόθηκε για μετάφραση, να εντοπίσετε και να
γράψετε δύο (2) λέξεις της λατινικής που παρουσιάζουν σημασιολογική και
ετυμολογική συγγένεια με την ελληνική γλώσσα (αρχαία ή νέα), δηλώνοντας
και τη σχετική ελληνική λέξη. Να εξαιρεθούν τα κύρια ονόματα.
(Μονάδες 2)
β) Από τα κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση, να γράψετε μία (1)
ετυμολογικώς και σημασιολογικώς συγγενή λέξη, προερχόμενη από κάποια
από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, δηλώνοντας και τη γλώσσα
προέλευσης (αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή ισπανική ή ιταλική) για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις:
voce (κείμενο XXXIV)
confirmaverunt (κείμενο XLII)

(Μονάδες 2)

2. α) Από τα κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση, να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της
στήλης Α΄ με τις πτώσεις της στήλης Β΄. Στη στήλη Β΄ περισσεύουν τρεις (3)
επιλογές.
Α

Β

α. dona

1. ονομαστική πληθυντικού

β. mollibus

2. αιτιατική ενικού

γ. improbi

3. αφαιρετική πληθυντικού

δ. id

4. ονομαστική ενικού
5. γενική ενικού
6. δοτική πληθυντικού
7. αιτιατική πληθυντικού
(Μονάδες 2)
2
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β) Από τα κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση, να μεταφέρετε τους πιο κάτω
τύπους στον αντίθετο αριθμό:
domestici, templum, immortalibus, spem, sententiis, nascentem, quorum, hunc
(Μονάδες 4)
γ) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των πιο κάτω τύπων (μονολεκτικά). Στην
περίπτωση επιθέτου να διατηρήσετε αμετάβλητα την πτώση, τον αριθμό και το
γένος.
clara, crudeliter

(Μονάδες 2)

3. Να τρέψετε τους πιο κάτω ρηματικούς τύπους σύμφωνα με την οδηγία που
ακολουθεί. Όπου χρειάζεται, να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο κείμενο.
α. esset: στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής και υποτακτικής μέλλοντα
β. venisse: στην ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους της μετοχής ενεστώτα και
μέλλοντα
γ. conlocavit: στο ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα και υπερσυντελίκου
στην παθητική φωνή
δ. admiratum: στο α΄ πρόσωπο πληθυντικού της οριστικής ενεστώτα και
παρατατικού
ε. rettulerunt: στο απαρέμφατο ενεστώτα και παρακειμένου στην ίδια φωνή
στ. solent: στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής παρατατικού και παρακειμένου
ζ.

dicerent: στο β΄ πρόσωπο ενικού της υποτακτικής και προστακτικής ενεστώτα
στην ίδια φωνή
(Μονάδες 7)

4. α) Να εντοπίσετε και να διορθώσετε το συντακτικό σφάλμα σε κάθε πρόταση
που ακολουθεί. Στο τετράδιο απαντήσεων να γράψετε μόνο το σφάλμα και τη
διόρθωσή του.
i.

Imperator militibus persuadet ut pugnarent.

ii.

Urbs a nobis delenda erat.
(Μονάδες 2)

β) Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθή; Να αιτιολογήσετε
μόνο την απάντηση που θεωρείτε ορθή.
i.

Equites Romani fortius pugnabant quam barbaros.

ii.

Equites Romani fortius pugnabant barbaris.

iii.

Equites Romani fortius pugnabant barbarorum.
3
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iv.

Equites Romani fortius pugnabant a barbaris.
(Μονάδες 2)

5. Να

αναγνωρίσετε

συντακτικώς

τους

πιο

κάτω

τύπους

που

είναι

υπογραμμισμένοι στα διδαγμένα κείμενα για μετάφραση:
praedοnum, se, captum, in tecto, voce, credendo, factum esse, improbum
(Μονάδες 4)
6. Να αναγνωρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά,
αιτιολόγηση εκφοράς, ακολουθία των χρόνων):
α) cum se ipsum captum venisse eos existimasset
(Μονάδες 2)
β) qui non videat coniurationem esse factam
(Μονάδες 2)
7. α) Στην πιο κάτω πρόταση να αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με
τρεις (3) ισοδύναμους συντακτικώς τρόπους:
Praedo venerat salutatum duces.

(Μονάδες 3)

β) Να αναλύσετε την υπογραμμισμένη μετοχή σε δευτερεύουσα επιρρηματική
πρόταση:
Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt...
(Μονάδες 2)
8. α)
Να
υποδείξετε
σε
ποια
συλλαβή
(λήγουσα,
παραλήγουσα,
προπαραλήγουσα) πρέπει να τονιστούν οι λέξεις που ακολουθούν από τα
κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση
(Μονάδες 1)
β) να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
consecrare, sententiis
4
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(Μονάδες 1)

9. Mε ποιο ιστορικό γεγονός σχετίζεται το δεύτερο κείμενο που δόθηκε για
μετάφραση (κείμενο XLII); Ποια κατηγορία διατυπώνει ο ρήτορας στο
απόσπασμα αυτό;
(Μονάδες 2)

10. Να αποδώσετε το κείμενο που ακολουθεί στα Ελληνικά:
Ego vos adhortari possum ut amicitiam omnibus rebus hominum malitis; nihil est
enim tam naturae utile et tam conveniens ad fortunam vel secundam vel adversam.
Sed hoc primum sentio, solum in bonis civibus amicitiam esse posse.
Cicero De Amicitia IV, 17-18 (διασκευή)
Λεξιλόγιο:
conveniens -ntis = βολικός -ή -ό
secundus -a -um = ευνοϊκός -ή -ό
(Μονάδες 10)

11. Να μεταφέρετε το κείμενο που ακολουθεί στα Λατινικά:
Η άριστη πολιτεία οφείλει να μην διεξάγει πόλεμο χωρίς αιτία ή εξαιτίας οργής. Αν
μπορέσουμε να υπερασπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τα χωράφια και τη ζωή του
λαού μας, τότε ευκολότατα θα διατηρήσουμε την ειρήνη.
Λεξιλόγιο:
υπερασπίζω = defendo, defendi, defensum, defendere 3
(Μονάδες 10)

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (6)
Επίπεδο (CEFR B2)
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες και 15 λεπτά
Μέρος Ι: Τριάντα (30) λεπτά
Μέρος ΙΙ: Δύο (2) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι : ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
(Μονάδες 30)
Δίνεται στους υποψηφίους αριθμός άγνωστων ακουστικών κειμένων προφορικού λόγου
(ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί
μέρους νοήματα των κειμένων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών
δραστηριοτήτων αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλών επιλογών,
αντιστοίχισης, συμπλήρωσης λέξεων/φράσεων ή/και τύπου σωστό/λάθος (True/False).
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(Μονάδες 70)
Α. Δίνεται στους υποψηφίους αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση
από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, σύντομης
απάντησης, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης λέξεων/φράσεων
ή/και τύπου σωστό/λάθος (True/False/Not Given).
Η θεματολογία των κειμένων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους
που διδάσκονται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ).
Β. Δίνεται άγνωστο κείμενο που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή
άλλα θέματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν περίληψη με εστίαση σε
συγκεκριμένο ζήτημα (guided summary writing) χρησιμοποιώντας γύρω στις 100 λέξεις.
Το κείμενο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους που διδάσκονται
σύμφωνα με το ΑΠ.
Γ. Δίνονται στους υποψηφίους 2 θέματα. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να συντάξουν:
 ένα κείμενο έκτασης 150-200 λέξεων (ανεπίσημο ηλεκτρονικό μήνυμα/ επιστολή,
κ.ά.)
 ένα κείμενο έκτασης 150-200 λέξεων, (έκφραση άποψης, διατύπωση
επιχειρηματολογίας ή/και εισήγηση λύσεων σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, σε μορφή
άρθρου, δοκιμίου, αναφοράς).
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Reports and Essays

Creative writing

Correspondence

Overall written interaction

WRITING
Overall written production

Processing text

WORKING WITH TEXT
Note taking

Reading instructions

Reading for information and argument

Reading for orientation

Reading correspondence

READING
Overall reading comprehension

Listening to radio audio, recordings and films

Listening to announcements & Instructions

Listening as a member of a live audience

SKILL
LISTENING
Overall listening comprehension

30

15

25

MARKS
30

Tα πλαίσια μάθησης και οι δείκτες (CEFR Descriptors) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ:
https://archeia.moec.gov.cy/sm/848/plaisio_mathisis_clyk_anglika_kat_a_ex.pdf

Η θεματολογία των κειμένων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους που διδάσκονται σύμφωνα με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα (ΑΠ).

Οι ασκήσεις εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

B2

B2

B2

LEVEL
B2

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ (6)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

CLASS C’ LYCEUM
PANCYPRIAN EXAMIN ATIONS
SAMPLE PAPER
Time allowed: 3 hours and 15 minutes
PART I: LISTENING (30 MARKS)
TASK 1

(10x1=10 marks)

You will hear three short recordings. Answer each question on the line provided.
Write no more than three words, or a number for each answer. You will hear each
recording twice.
Recording 1

1. Where does the man work?
_____________________________________________
2. What are lighthouses like these days?
_____________________________________________
3. When was he trapped on a small island in Wales?
______________________________________________

Recording 2
4. How does she get to her patients?
______________________________________________
5. How many people live in central Australia?
______________________________________________
6. Why does she use a telephone and a webcam?
______________________________________________
7. What is the most exciting part of her work?
______________________________________________
Recording 3
8. What is the woman’s job?
______________________________________________
9. Who pays her?
______________________________________________
10. What did she want to buy from a shop in Cambridge?
_______________________________________________
Source: https://www.esl-lounge.com/student/listening/3L19-far-from-the-office.mp3
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TASK 2

(5x1=5 marks)

You will hear five people talking about field trips. For each of Speakers 1-5,
choose from the list, A-F, which opinion each speaker expresses.
Write the letter in the box. Use each letter once.
There is one extra letter which you do not need to use. You will hear the recording
twice.

Speaker 1

A. Although I didn’t have a clue about the place we visited, I
ended up having great fun on my field trip.

Speaker 2

B. My school organised events instead; there were no field
trips.

Speaker 3

C. There was more to the park than met the eye. It turned
out it was a cemetery!

Speaker 4

D. Many of my school trips were put off due to lack of interest.

Speaker 5

E. Many of my school trips were called off because there
wasn’t much money available.

F. Back in the day, I climbed to the top of a huge statue on my
field trip.

Source: http://www.elllo.org/english/Mixer126/T145-Trips.htm

2|14

41

TASK 3

(5x1=5 marks)

Listen to Jake and Carol talking about George. For each question circle the
correct answer A, B or C. You will hear the recording twice.
1. George has been ___ for months.
A. melancholic
B. weak
C. embarrassed

2. According to Jake, George is ___.
A. unreliable
B. unpredictable
C. unbelievable
3. Carol thinks they should try to help George because ___.
A. blood is thicker than water
B. the apple doesn’t fall far from the tree
C. he is their pride and joy
4. Carol wants Jake to persuade George to ___.
A. get professional help
B. take his own decisions
C. express his feelings
5. George’s problems are a result of his ___.
A. living alone in a terrible apartment
B. breaking up with his wife
C. becoming addicted to watching basketball

Source: https://www.esl-lounge.com/student/listening/3L18-a-helping-hand.php

3|14
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TASK 4

(10x1=10 marks)

You will hear two people talking about the scientist Stephen Hawking.
Listen and complete the notes. Write one or two words or a number. You will hear
the recording twice.

An extraordinary life
There was more to Stephen Hawking’s life than met the eye.
He was the world’s most famous



scientist
1. __________ of motor neuron disease.

Academic achievements
Born in Oxford in 1942, he went to Oxford University on a scholarship
where he graduated with a first class 2. __________ in Physics in
1962.
While doing his postgraduate degree at Cambridge, he was 3.
__________ with the disease at the age of 21.
Family life
Despite the grim prognosis that he would not live very long, Hawking




got 4. __________ to his girlfriend, Jane
had three children and
lived until the age of 5. _________

Hawking’s goal
His aim was to thoroughly understand…





the universe,
the reason why it is the way it is and
why it 6. __________

Personality traits
Hawking was exceptionally



intelligent
7. __________
4|14
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Reasons why he rose to fame
Hawking became famous because
a. he did research on




Black Holes
the Big Bang Theory
how the 8. __________ began

b. he wrote a book which was largely accessible to the general public.
Stephen Hawking’s book
Hawking’s book “A brief history of time: from the Big Bang to Black
holes”




became a 9. __________, selling 10,000,000 copies
was 10. __________ into forty languages.
made the front cover of Newsweek.

Source:
https://hwcdn.libsyn.com/p/7/6/2/762766aafc7f7138/hawking.mp3?c_id=19907444&cs_id=19907444&expiration=1596
209390&hwt=b1bfccc88269a5f2cb98dbc5f4136ac9
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PART II: READING AND WRITING

(70 MARKS)

TASK 5

(10 marks)

Passage 1
Read the article about Alex Honnold, the adventure rock climber and answer the
following questions.
ADVENTURER OF THE YEAR
Climbing El Capitan was by far the biggest achievement Alex
Honnold accomplished last year but far from his only adventure.
Before being named one of National Geographic’s Adventurers of
the
Year,
Honnold
also
successfully
completed
an
ambitious Antarctic climbing expedition. Both experiences are
only two of the impressive accomplishments on his rock-climbing
resume.
His daily routine involves speaking engagements, long hours of training and work.
Honnold operates the Honnold Foundation, a nonprofit organisation that funds clean
energy projects around the world. “If you’re spending all your time in the outdoors, you
feel a definite sense of responsibility to take care of those places,” says Honnold. “As a
professional athlete, I’ve been very lucky that I get to make a living doing the one thing
I love to do, basically enjoying myself all the time. I think you feel an extra obligation to
give something back.” When I asked him if he sees himself as an adventurer, he
humbly said, “I would never call myself an adventurer, but I guess I have an
adventurous spirit.”
To be featured by National Geographic, Honnold was nominated by his longtime
friend Andrew Bashara, a writer and fellow climber. “He was just a quiet, shy kid
wearing a hoody who was an absolutely natural rock climber,” Bashara says about the
first time he met Honnold. “I remember being struck by just how solid and in control his
climbing technique was. Over the years I have come to know a man who always looks
on the bright side of things and refuses to give up. He has this magic ability to recover
from adversity and get back on track, always in control.” Honnold smiles timidly and
says it’s his controlled analytic climbing style that has helped him so far.
Currently, Honnold is training to improve physically, but he says he isn’t working on
any large-scale projects like the ones he completed in Antarctica and Yosemite
National Park. “It’s not as scary to go to the gym and train, but it is different for me …
and it’s challenging in a way that I’m not used to,” he says. Honnold plans to continue
climbing for the rest of his life, going on new adventures lying beyond his comfort
zone.
6|14
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Adapted from: https://www.nationalgeographic.com/adventure/features/adventurers-of-the-year/2018/alex-honnoldrock-climber/

1. What was Alex Honnold’s greatest accomplishment last year?
__________________________________________________________________ (1)
2. How does he spend a typical day? Give three details.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________(3)
3. What kind of projects does Alex’s organisation fund?
__________________________________________________________________ (1)
4. Why does he say he feels lucky?
__________________________________________________________________ (1)
5. What does Alex attribute his success to?
__________________________________________________________________ (1)
6. What does the article tell us about Alex Honnold’s character? Give three details.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (3)
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TASK 6

(5x1=5 marks)

Passage 2
Read the magazine article about four people (A-D) who speak about
unusual Christmas traditions in their countries. Then answer the
following questions.
Unusual Christmas Traditions From Around the World
Four young people talk about weird Christmas traditions in their countries
A. Lukas: Austria
In Austria, a horrifying creature called 'Krampus', the evil accomplice of Santa Claus,
is said to wander the streets in search of badly-behaved children. During the month of
December, you may be the unwitting victim of terrifying masked figures who are out
and about scaring kids and adults with ghastly pranks. A rather nasty tradition, but if it
sounds like your cup of tea, be sure to check out the annual Krampus parade in
Vienna.

B. Aiko: Japan
Back in 1974, the American fast-food restaurant KFC organised a course of action to
promote and sell their product in Japan. The seemingly simple slogan "Kurisumasu ni
wa kentakkii!" (Kentucky for Christmas!), surprisingly, spawned a national tradition
that still thrives to this day. Although Christmas is not even a national holiday in
Japan, families from all over the country head to their local KFC for a special
Christmas Eve meal. While it may be just fried chicken, expect to pay a higher
premium on the biggest sales day of the year. A KFC Christmas dinner clocks in at
around 6,080 yen (€50).

C. Hannah: Germany
The Germans have some funny customs relating to the Christmas trees. One of
these is to hide a cucumber preserved in vinegar somewhere within the branches
of the tree and give a gift to whichever child in the household finds it. People
believe that it could save you if you ever found yourself in a pickle. If you ask me,
that’s a load of mumbo jumbo. Some claim that the tradition may not be German
after all. One legend says that the Christmas pickle originated in Spain when two
young boys were held as prisoners inside a pickle barrel until Saint Nicholas freed
them.
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D. Adama: South Africa
When you think of Christmas food, minced pie and turkey are often high on the list. In
South Africa, however, it's the creepy crawlies that local children look forward to. Eating
fried caterpillars on Christmas Day may seem like one of the weirdest Christmas traditions
around the world, but these caterpillars aren't just the run-of-the-mill variety you find in the
garden. The Pine Tree Emperor Moth, or Christmas caterpillar, is covered in festive colours
and locals believe that something lucky will happen, unexpectedly, to all those who
swallow it.
The questions below are about the people (A-D) who share information on weird
Christmas traditions in their countries.
For each question write the correct letter A, B, C or D on the line.

Which person …?
1. talks about a tradition of ambiguous origins

______

2. would probably pay an arm and a leg for Christmas lunch

______

3. describes a malicious Christmas character

______
______

4. refers to a successful rescue operation
5. says that eating insects at Christmas will bring a stroke of luck

______

TASK 7

(5x2 =10 marks)

Passage 3
Read the text and questions below. For each question, choose the correct answer
A, B, C or D.
DO FRIENDS MAKE YOU HAPPIER THAN FAMILY?
Do you believe that your family relationships are more important than
friends? Well, think again. According to a landmark research from
Michigan State University, friends may make you happier and healthier
than your relatives. As William Chopik, associate professor of
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Psychology and author of the study says, “Friends are a conscious choice.
Family relationships can be serious, negative and monotonous.”
The research included two studies. The first study was a broad survey of nearly 300,000
people, aged between 15 and 99, from more than 90 countries. This study found that
those who valued friendships highly were healthier and happier (according to their own
reports), especially as they got older. The second study used data from a US survey of
7,481 people over 50. Subjects were questioned about the quality of their friendships –
how much friends understood them and how much they let them down. They were also
asked how strongly they agreed with the statement: “My life is close to ideal.” Over the
next six years they were followed up and asked whether they had illnesses such as
diabetes, cancer or heart disease.
The results were revealing. When friendships were reported as being stressful, people
reported higher rates of disease. When friends were supportive, people were healthier.
Most of the friendships were reported as being supportive. Family, however, were found
to have little influence on an individual’s health and wellbeing. Spouses and children had
some effect, but not as much as friends. Chopik says he isn’t suggesting we ignore our
families, but that friends make us feel better. “With friends you are more likely to do
things together– they provide an outlet. You can say things to friends, and they are less
judgmental. There is a distance there that provides a level of honesty.
Research consistently shows the benefits of friendships – a review of 148 studies with
more than 308,000 people found that those with strong social relationships increased
their odds of survival over the seven years of the study by 50%. The researchers
pointed out that this increase is comparable to the health benefits of giving up smoking.
Other research shows that people generally say they have a better time with friends
than with relatives in later life. However, friendships often fall away after people cohabit,
marry or have children.”
Chopik says the fall can be from five or six close friends to two or three. He says that
cultivating good-quality friendships across our lives is beneficial – raising self-esteem
and buffering against stress. We tend to naturally turn down unreliable and insincere
“friends”. Listening to your friend, being able to put yourself in your friend’s shoes, being
loyal and trustworthy are important in good friendships – the same qualities that would
enhance family relationships.
Adapted from: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/jun/12/does-family-make-you-happier-than-friends
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1. Researcher William Chopik says we choose ___.
a. friends who have a conscience
b. our friends when we are conscious
c. our friends fully aware of what we are doing
d. our friends, ignorant of what we are actually doing
2. The two studies showed that ___.
a. a person’s spouse and children have a strong impact on their health
b. healthy friends greatly influence someone’s health
c. helpful and encouraging friends contribute to one’s well-being
d. strong family ties greatly influence people’s well-being
3. Friendships are uplifting because they allow people to ___.
a. keep their distance
b. engage in enjoyable activities
c. appreciate their families
d. express their true thoughts and emotions
4. Research has shown time and over again that friendships affect ___.
a. longevity
b. one’s smoking habits
c. one’s ability to enjoy oneself
d. the way 308,000 people feel in 148 countries
5. The researcher says that there is a tendency to reject ___ friends.
a. judgmental
b. fair weather
c. intimate
d. mutual
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TASK 8

(15 marks)

Read the following article about friendship.
Write a summary about the benefits of befriending people who are different from
us. Your summary should be about 100 words long (and no more than 120 words
long).
You should use your own words as far as possible.
You will receive up to 6 marks for the content of your summary and up to 9 marks for
the style and accuracy of your language.
Crossing Divides: The benefits of having friends who “aren’t just like us”
Having a strong network of friends has many advantages,
from offering support when we are down to a group we can
share our thoughts with. But could we be missing out if we
only mix with people "just like us"?
It may well be that we could all benefit from widening the
circles we move in. For example, mixing with a diverse set of people can stimulate
creativity and benefits both the individual and society. Social scientists, for
instance, have found that people who have deep relationships with someone from
another country have more original ideas and score higher on routine creativity tests.
Most people are in social networks made up of like-minded people and avoid mixing with
people with a wider range of views. However, as groups become more diverse,
evidence suggests their members are more open to persuasion and their attitudes
towards a particular issue become less fixed.
The tendency of "birds of a feather to flock together" often strengthens stereotypes
about both our own group and those of others. Befriending people who are different from
you breaks down stereotypes and misconceptions about other people and we no longer
see our own group as "better" and other groups as less favourable.
Research also suggests that having friends who belong to other groups can be good for
us as it can reduce anxiety levels; we no longer worry about mixing with people who
aren't "just like us", thus dispelling negative expectations of interactions with them. It
encourages us to take the perspective of their members and to feel more empathy
towards them. Meeting different people, therefore, we learn to be more emotionally
intelligent.
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Finally, to have resilience, you need to be pressure-tested. It requires that there
are people challenging each other’s ideas, and that won’t happen if you’re all likeminded. Contact with diverse people appears to develop one’s ability to withstand
adversity and bounce back from difficult life events.
Adapted from: https://www.bbc.com/news/uk-43784802

TASK 9

(15 marks)

You were recently on a trip with family when something unexpected happened. Write
an email to a friend about the experience.
In your email, you should:
 say where you were and what you were doing
 describe what happened
 explain how this experience made you feel.
The pictures above may give you some ideas, and you can use ideas of your own.
Your email should be between 150-200 words long.
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TASK 10

(15 marks)

An English language magazine is asking for articles in response to the following
statement:

“The world is a book and those who do not travel read only one page.”
How far do you agree or disagree? Give reasons and examples to support your
answer.

Here are two comments from other students in your class:

Money tends to be an
issue for almost all
travellers. Travelling to
far away destinations
can get expensive.

Travelling can help you
escape from your daily
routine. Just pack your
bags and hit the road;
your mind will “reset”.

The comments above may give you some ideas, and you can also use ideas of your
own.
Your article should be between 150 and 200 words long.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ (7)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες
Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος Ι. Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος ΙΙ. Ενότητες Β, Γ και Δ: 2 ώρες και 30 λεπτά
Μέρος Ι: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική Κατανόηση Προφορικού Λόγου.

(20 μονάδες)

Δίνονται στον μαθητή ακουστικά κείμενα (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις,
διάλογοι κ.α.) με στόχο να κατανοήσει τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και
παραγωγικού τύπου.
Μέρος ΙΙ: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Ενότητα Β – Κατανόηση Γραπτού Λόγου.
(30 μονάδες)
Δίνεται στους υποψήφιους αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση από
αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων των
κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου, πολλαπλών
επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.α.
Ενότητα Γ – Χρήση της Γλώσσας.
(20 μονάδες)
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας
του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας κατά τρόπο
επικοινωνιακό.
Ενότητα Δ – Παραγωγή Γραπτού Λόγου.
(30 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν στα γαλλικά, κείμενο
με τουλάχιστον 100 λέξεις και για τα δύο θέματα. Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να
είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - Θεματικές ενότητες
Οι θεματικές ενότητες που περιέχονται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας της Γ’
Λυκείου:
 Εμπειρίες - Γεγονότα - Αναμνήσεις - Ταξίδια.
 Παγκόσμια επικαιρότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα - Εθελοντισμός - Περιβάλλον.
 Μέσα μαζικής ενημέρωσης - Θέματα επικαιρότητας.
 Σχέδια για το μέλλον - Προσωπικές φιλοδοξίες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β1
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω


Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

?

Μ
Ι
Εκφράζομαι
Λ προφορικά με
Ω συνεχή λόγο


Γράφω

Γ
Ρ
Α
Φ
Ω



Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σημεία μιας συζήτησης, με την
προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή
και σαφής και τα θέματα της συζήτησης οικεία, όπως για
παράδειγμα εργασία, σχολείο, καθημερινές δραστηριότητες
κ.λπ. Μπορώ να κατανοώ το κεντρικό θέμα ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών εκπομπών, εάν αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για
μένα και οι συνομιλητές μιλούν αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ κείμενα που είναι γραμμένα στην
καθομιλουμένη ή σε γλώσσα σχετική με τη δουλειά μου.
Μπορώ να κατανοώ την περιγραφή ενός γεγονότος, ή την
έκφραση συναισθημάτων και ευχών σε μια προσωπική
επιστολή.
Μπορώ να αντεπεξέρχομαι λεκτικά στις περισσότερες
καταστάσεις που είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς όταν
ταξιδεύει στο εξωτερικό. Μπορώ να συμμετέχω χωρίς
προετοιμασία σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα οικεία ή με
προσωπικό ενδιαφέρον ή με αναφορές στην καθημερινή ζωή
(όπως για παράδειγμα οικογένεια, προσωπικές ασχολίες,
εργασία, ταξίδια, επικαιρότητα).
Μπορώ να χειρίζομαι με απλό τρόπο εκφράσεις προκειμένου
να περιγράψω εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, τις ελπίδες, τους
στόχους μου. Μπορώ να εκφράζω με συντομία τις απόψεις και
τα σχέδιά μου. Μπορώ να διηγούμαι την πλοκή μιας
κινηματογραφικής ταινίας και να περιγράφω τις αντιδράσεις
μου.

Μπορώ να γράφω ένα απλό και δομημένο κείμενο πάνω σε
θέματα οικεία ή με προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να γράφω
προσωπικές επιστολές για να διηγηθώ εμπειρίες και
εντυπώσεις.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΒΑΗ 2022
ΓΑΛΛΙΚΑ (07)
ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ

ΓΝΩΗ

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1
Σαμίδηα - Γηαθνπέο
 Γηήγεζε εκπεηξηώλ θαη γεγνλόηωλ
 Αλακλήζεηο
ΔΝΟΣΗΣΑ 2
Παγθόζκηα Δπηθαηξόηεηα
 Δζεινληηζκόο
 Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
 Πεξηβάιινλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 3



Μέζα καδηθήο ελεκέξωζεο
Θέκαηα επηθαηξόηεηαο

ΔΝΟΣΗΣΑ 4



Μειινληηθά ζρέδηα
Πξνζωπηθέο θηινδνμίεο

ην εμεηαζηηθό δνθίκην δύλαηαη λα ππάξρνπλ εξωηήκαηα από
νπνηνδήπνηε θειί ηνπ πίλαθα πξνδηαγξαθώλ
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… 6ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ (07)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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COMPRÉHENSION ORALE

20 POINTS

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
 une minute pour lire les questions,
 une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
 une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

EXERCICE 1
6 points

Document 1 : Toute la vie

Cochez

(6 Χ 1 = 6 points)

la bonne réponse.

1. Olivier Martinez est devenu infirmier parce qu’Il aime beaucoup aider les autres.
 VRAI

 FAUX

2. Il a commencé à travailler dans une association au Togo.
 VRAI

 FAUX

3. Pendant son séjour au Togo il a appris à travailler en équipe.
 VRAI

 FAUX

4. Son retour en France a été très facile.
 VRAI

 FAUX

5. En France, Olivier Martinez travaille comme infirmier dans un hôpital à Nantes.
 VRAI

 FAUX

6. Il aime beaucoup son métier.
 VRAI

 FAUX
D’après le site : www.espacevirtuel.emdl.fr/

1
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EXERCICE 2
Document 2 : Connexions

Cochez

7 points

la bonne réponse

1. Baptiste va sur Internet avec …
(2 réponses)

2 points

 un ordinateur.
 une télévision.
 une tablette.
 une montre.
2. Il se connecte …
(2 réponses)

2 points

 chez lui.
 à la bibliothèque.
 au café.
 au collège.
3. Il utilise Internet …

1 point

 tous les jours.
 deux ou trois fois par semaine.
 tous les week-ends.
4. Les amis de Baptiste …

1 point

 utilisent rarement Internet.
 n’utilisent jamais Internet.
 utilisent beaucoup Internet.
5. Baptiste préfère …

1 point

 le sport à la technologie.
 la lecture à la technologie.
 la musique à la technologie.
D’après le site : www.espacevirtuel.emdl.fr/
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EXERCICE 3
Document 3 : Une expérience écolo

Cochez

7 points

la bonne réponse.

1. Théo et Aude sont revenus …

1 point

 d’un voyage humanitaire.
 de la classe découverte.
 du camping.
2. Ils ont participé à une campagne pour …

1 point

 la protection de l’environnement.
 l’égalité entre hommes et femmes.
 la paix.
3. Pendant leurs vacances …
(2 réponses)

2 points

 ils parlaient du tourisme.
 ils ramassaient des déchets.
 ils parlaient du recyclage.
 ils aidaient les enfants pauvres.
4. Le professeur de SVT leur a expliqué comment on recycle …

1 point

 le verre et le papier.
 le verre et les vêtements.
 le verre et les batteries.
5. Théo et Aude ont interrogé les passants sur …

1 point

 les animaux.
 la pollution.
 les ressources naturelles.
6. Ils vont faire une pétition pour protéger …

1 point

 le dauphin du Japon.
 le tigre de Bali.
 la tortue Caouanne.
D’après la méthode : Facile plus 3

© Copyright 2022 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου ή μέρους του περιεχομένου
χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ (07)

ΜΕΡΟΣ IΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

EXERCICE 4
Document 1

5 points

(5 X 1 = 5 points)

Lisez le texte et faites l’exercice qui suit.
L’enseignement à distance peut-il remplacer l’école ?
Ma classe à la maison…
La fermeture des écoles à cause de la pandémie de
coronavirus touche toute la planète. Les cours en salle
de classe sont transférés en ligne pour contrôler tout
danger de propagation du Covid-19. C’est la période
de l’école à la maison pour les élèves.
Les cours à distance donnent la possibilité aux élèves
de continuer l’apprentissage, à l’aide d’une plateforme.
Il suffit d’avoir une connexion WI-FI et un ordinateur portable, une tablette, ou un smartphone.
Mais, les apprenants qui suivent leurs cours en ligne passent trop de temps sur leur
ordinateur et d’autres appareils de ce type ; cela signifie que la fatigue visuelle, la mauvaise
posture ou d’autres problèmes physiques peuvent affecter ces apprenants et provoquer des
problèmes de santé.
Il est évident que les cours à distance ne peuvent pas remplacer la classe traditionnelle. Dans
une classe traditionnelle, les élèves apprennent naturellement les uns des autres et ils ont la
possibilité de faire leurs activités en travaillant en collaboration.

D’après le site : www.bienenseigner.com
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Trouvez dans le texte les bonnes réponses.
1. Pourquoi les écoles ont dû fermer ?
…

2. Pourquoi les cours à distance sont importants pour les élèves ?
…

3. Citez deux appareils indispensables pour pouvoir suivre l’enseignement à distance.
a) …

b) …

4. Les élèves passent trop de temps sur leur ordinateur. Citez les deux inconvénients qui
peuvent leur causer des problèmes de santé.
a) …

b) …

5. Citez les deux raisons pour lesquelles les cours à distance ne peuvent pas remplacer la
classe traditionnelle.
a) …

b) …

2
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EXERCICE 5
Document 2

5 points

(5 X 1 = 5 points)

Lisez le texte. Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F).
Le recyclage des téléphones portables en France
La grande majorité des Français possèdent un téléphone
portable mais l’évolution incroyable de la technologie fait
que nos portables deviennent vite démodés. Et on a
souvent envie de changer de portable.
/

La durée de vie d’un téléphone portable est d’environ deux
ans. Chaque année, 18 millions de portables sont vendus
en France.
La plupart des téléphones remplacés fonctionnent encore, mais un petit nombre d’utilisateurs
les jettent. Pourtant, il ne faut pas les jeter à la poubelle car les téléphones sont composés de
produits dangereux pour l’environnement. Malheureusement, seuls 9% des anciens
téléphones sont recyclés en France.
L’association Emmaüs a décidé de se lancer dans la vente des téléphones d’occasion. Elle
travaille avec la société Atelier du Bocage qui est spécialisée dans le recyclage. Cette société
reçoit 47000 téléphones par mois. Sur ces 47000 téléphones, 25% peuvent être réutilisés, ils
sont souvent vendus dans les pays en voie de développement.
Les 75% restants sont démontés, le plastique et l’électronique sont recyclés ce qui permet de
créer de nouveaux portables sans épuiser les matières premières.
D’après la méthode : À plus 3

1. Les téléphones portables deviennent vite démodés à cause de l’évolution de la technologie.
2. Les Français changent de portable en moyenne tous les cinq ans.
3. Le recyclage des téléphones portables protège l’environnement.
4. La société Atelier du Bocage a pour objectif de jeter les anciens téléphones portables.
5. On réutilise les portables recyclés pour la fabrication de nouveaux portables.
3
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EXERCICE 6
Document 3

5 points
(5 X 1 = 5 points)

Lisez le texte et choisissez la bonne réponse.
Gestes d’amour :
« 1000 cadeaux et 1000 sourires d’enfants »
« 1000 sourires de Pâques et 1000 repas de Pâques »
Remedica est une société pharmaceutique qui soutient
toujours la société, l’État, les catégories vulnérables et
ceux qui en ont besoin. À Chypre, juste avant Noël,
1000 enfants ont reçu un geste d’amour de la part de
Remedica.

Les

locaux

de

Remedica

ont

été

transformés en un atelier de Noël où 40 volontaires ont
montré leur esprit de Noël en emballant avec enthousiasme 1000 cadeaux sous la
supervision du Père Noël.
L’un des camions de Remedica, transformé en véhicule de Noël, avec le Père Noël, s’est
rendu dans 5 provinces de Chypre pour distribuer les cadeaux à 1000 élèves dont les parents
n’avaient pas les moyens.
À l’occasion de Pâques, Remedica a offert 1000 œufs en
chocolat aux enfants et 1000 bons d’achat pour des repas
gratuits aux enfants et à leurs familles qui en avaient
besoin.
Remedica a une longue histoire d’aide sociale. Et en
2020-2021, en raison de la crise du coronavirus, elle a augmenté sa contribution financière à
la société.

D’après le site : www.remedica.eu/fr/articles-fr/
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1. Remedica, dans le cadre de sa contribution sociale, aide …
a. les personnes qui font des recherches scientifiques.
b. les personnes qui sont en difficulté.
c. les enfants orphelins.
2. Les 1000 cadeaux ont été préparés par…
a. des professeurs.
b. des élèves.
c. des bénévoles.
3. À Noël, Remedica a distribué les 1000 cadeaux aux élèves dont les parents…
a. avaient des difficultés financières.
b. étaient handicapés.
c. étaient malades.
4. À Pâques, Remedica a distribué 1000 bons d’achat à des familles pour acheter…
a. des vêtements.
b. de la nourriture.
c. des jouets.
5. En 2020-2021, Remedica a augmenté son aide financière à la société à cause…
a. de la crise politique.
b. des problèmes écologiques.
c. de la pandémie.

5
66

EXERCICE 7
Document 4

6 points

Lisez le document suivant et complétez le tableau ci-dessous.

D’après le site : www.defipourlenvironnement.org

a. Événement :……………………………………………………………………………….
b. Date :……………………………………………………………………………………....
c. Action proposée : ………………………...................................................................
d. Public visé : ……….…………………………………….……………………………….
e. Prix : ……….…………………………………….………………………………………..
f. Organisateur : …………………………………………………………………………….
6
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EXERCICE 8
Document 5
Lisez ces 4 documents et complétez le tableau qui suit.

9 points

Vacances d’été



No 1. Bien-être pour deux

No 2. Séjour sportif adulte et enfant

Relaxez-vous à Cannes,

Pour faire bénéficier toute votre
famille

durant votre séjour sur

d'un

voyage

sportif,

pensez à consulter l'offre de

la Côte d'Azur. Venez

loisirs pour les plus jeunes :

passer une nuit avec
petit déjeuner et dîner pour deux. Nous vous
proposons une formule Soins pour Madame
et pour Monsieur et un soin visage pour tous
les deux.
Offrez-vous donc une pause en dehors de la
routine journalière avec un séjour antistress.

des vacances sportives sont
aussi accessibles aux enfants
et aux adolescents dans les Junior Clubs et
Ado Clubs. Sachez que les enfants peuvent
bénéficier d'offres spéciales pour leur séjour :
jusqu’à 50% de réduction !

À partir de 229 € par personne.

À partir de 549 € par personne.

No 3. Croisière sur la Méditerranée
8 jours / 7 nuits

No 4. Vacances Lune de miel

Animation tous les jours

Vous venez de vous

et

ambiance

marier

francophone

sont

prolonger

programme
croisière…

de
La

au
votre

langue

et

souhaitez
la

fête

Découvrez
française

peut destinations

?
les

les

plus

magnifiques

pour

favoriser rencontres et échanges ! Du 1er passer la lune de miel de vos rêves ! Envie
au 08 juillet. Escale aux ports des villes d'évasion vers une destination ayant pour
suivantes : Marseille, Mahon, Ibiza, Palma seul décor la mer, les cocotiers et le soleil ?
de Majorque. Si vous réservez avant le 30 Voici les îles les plus exotiques : l’île
avril, vous bénéficierez d’un meilleur prix.

Maurice, les Seychelles, les Maldives, la
Polynésie…

À partir de 420 € par personne.

À partir de 799 € par personne.
D’après le site : www.fr.lastminute.com.
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1. Écrivez le numéro de l’annonce correspondante aux goûts et aux besoins de chaque
personne.
6 points

2.

a) Hélène voudrait faire la réservation pour ses vacances d’été au
mois d’avril pour avoir un prix réduit.

N° ……

b) M. et Mme Chéneaux aimeraient s’occuper de leur apparence.

N° ……

c) René et Catherine rêvent de passer leurs vacances sur un
bateau.

N° ……

d) La famille Gallois voudrait passer des vacances pleines
d’activités physiques.

N° ……

e) Le couple Debussy a envie de passer ses vacances sur une île
exotique.

N° ……

f) M. et Mme Dubois voudraient profiter d’une réduction pour les
familles nombreuses.

N° ……

Ces deux annonces proposent des vacances spécialement pour couples.
N° ……….

3.

2 points

et N° ……….

Cette annonce propose des visites dans plusieurs villes.
N°……….

8
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1 point

C. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

EXERCICE 9

10 X 0,5 = 5 points

Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous.
Super les vacances !
Stéphane est en vacances sur la Côte d’Azur avec ses amis. Il écrit un email à son cousin
Alexandre.
Salut Alexandre,
J’espère que tu (1…) bien. Lundi matin, j’/je (2…) à SaintRaphaël avec mes cousins. Ici, le temps (3…) magnifique
et je suis déjà tout bronzé ! Le matin, je vais à la mer et
l’après-midi, je me promène en ville où je découvre plein
de choses.
Hier matin, nous (4…) un petit bateau pour (5…) à SaintTropez. D’abord, nous avons visité la petite ville qui est charmante. Ensuite, on (6…) des
souvenirs et des cartes postales. Vers midi, on (7…) le musée naval. Enfin le soir, nous
avons repris le bateau et nous (8…) à Saint-Raphaël.
J’étais très fatigué, mais c’/ce (9…) vraiment intéressant. Je te (10…) tous les détails dès
mon retour.
À bientôt,
Stéphane
1.

a) allais

b) vas

c) es allé

2.

a) suis arrivé

b) arrive

c) arrivais

3.

a) sera

b) être

c) est

4.

a) prenions

b) avons pris

c) prenons

5.

a) sommes allés

b) allons

c) aller

6.

a) a acheté

b) achète

c) achetait

7.

a) visiter

b) a visité

c) visitera

8.

a) retournerons

b) retourner

c) sommes retournés

9.

a) était

b) sera

c) être

10.

a) racontais

b) raconterai

c) a raconté

D’après le site : www.mesvacances.com
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(10 X 0,5 = 5 points)

EXERCICE 10

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés
ci-dessous.
Comment s’informer ?
Médias et écoles se mobilisent…
Du 18 au 23 mars, écoles primaires, collèges et lycées
français accueillent la Semaine de la Presse à l’école.
Cette action des (1…) médias à un objectif clair : aider
les jeunes à s’informer.
Beaucoup de gens pensent que les adolescents ne s’intéressent pas à l’ (2…). C’est faux !
Une (3…) a montré que 77% des jeunes Français s’informent (4…). Pourtant, seulement
30% font confiance aux réseaux (5…).
La Semaine de la Presse à l’école a pour objectif d’aider les jeunes à faire la différence entre
(6…), infox (fake news), mensonge et propagande. Elle cherche (7…) à développer leur goût
pour la presse.
Les élèves pourront (8…) à des ateliers, à des discussions ou rencontrer des professionnels.
Ils pourront visiter les studios des chaînes de (9…) ou des journaux. Le thème de cette
30e édition est « l’information sans frontières » : les jeunes peuvent-ils bien vivre sans savoir
ce qui se passe dans le (10…) ?
D’après le site : https://fr.maryglasgowplus.com

1.

a) grands

b) grandir

c) grandeur

2.

a) actuellement

b) actuel

c) actualité

3.

a) éducatif

b) étudiante

c) étude

4.

a) régulier

b) régulièrement

c) régularité

5.

a) sociaux

b) société

c) sociable

6.

a) informer

b) information

c) informé

7.

a) égal

b) égalité

c) également

8.

a) participation

b) participer

c) participant

9.

a) télévision

b) télévisé

c) téléréalité

10.

a) monde

b) mondial

c) mondialisation
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EXERCICE 11

10 x 0,5 = 5 points

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés
ci-dessous.

Culturebox
Lundi 1er février, une nouvelle chaîne de télévision est née
(1…) soutenir les artistes. Créée (2…) France Télévisions,
« Culturebox » est une chaîne qui veut aider les artistes
(3…) ne peuvent plus travailler (4…) la pandémie.
Le soir, les téléspectateurs peuvent voir une émission (5…)
des invités en direct et des spectacles de danse ou des concerts. Pendant la journée, ils
peuvent voir des émissions de France Télévisions comme des spectacles, des évènements
des émissions culturelles et beaucoup (6…) documentaires.
(7…) nouvelle chaîne de télévision va proposer ses émissions et ses rediffusions jusqu’à la
réouverture des salles de spectacles. On ne peut (8…) voir cette chaîne si on ne vit pas (9…)
France, mais on peut voir beaucoup de ses programmes (10…) YouTube !
D’après le site : www.maryglascowplus.com

1.

a) pour

b) sur

c) dans

2.

a) pendant

b) par

c) depuis

3.

a) qui

b) que

c) où

4.

a) quand

b) avant

c) pendant

5.

a) pour

b) pourtant

c) avec

6.

a) de

b) des

c) du

7.

a) Ce

b) Cette

c) Ces

8.

a) pas

b) personne

c) rien

9.

a) à

b) au

c) en

10.

a) devant

b) sur

c) derrière
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(5 X 1 = 5 points)

EXERCICE 12
Quelle phrase correspond à chaque rubrique ?

1. Environnement : …………
2. Réseaux sociaux : …………
3. Politique : …………
4. Culture : …………
5. Vacances : …………

a. Des idées de destinations pour partir
longtemps ou juste quelques jours.
b. Oscars 2021 : le triomphe de « Nomadland »
c. Pollution de l’eau potable : l’impact nocif de
l’agriculture en France.
d. Instagram vs Facebook : quel est le meilleur
moyen de communication ?
e. À Chypre, les élections législatives de
2021 ont eu lieu le 30 mai 2021.
D’après le site : www.journauxfrancais.net
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D. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

EXERCICE 13
Sujet 1

15 points

Il y a deux ans, avant la pandémie, tu as passé des vacances d’été magnifiques ! Tu écris à
un Forum « Vacances Ιdéales » pour raconter cette belle expérience. (100 mots minimum)


Lieu



Hébergement



Durée



Visites



Activités

EXERCICE 14
Sujet 2

15 points

Dans ton lycée, il y a des élèves qui ont des difficultés financières. Écris un email à ton ami(e)
pour lui dire ce que tu feras avec tes camarades de classe pour les aider.
(100 mots minimum)


Aide financière



Offre de vêtements / chaussures



Aide alimentaire



Achat de livres / matériel scolaire

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

© Copyright 2022 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου ή μέρους του περιεχομένου
χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

13
74

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (08)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης : Τρεις (3) ώρες
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, C, D: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)
Μέρος II: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Ενότητα B – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως,
πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια,
οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ,
δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα που αφορούν στοιχεία πολιτισμού (αξιοθέατα,
μνημεία, γαστρονομία κ.ά.).
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων
με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές
δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 60 λέξεων, μπορεί να έχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, οδηγιών, ευχών, εντύπου για συμπλήρωση
στοιχείων, μηνύματος γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (10 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, θα έχει τη μορφή
περιγραφής ή/και διήγησης πάνω σε θέματα της καθημερινότητας. (20 μονάδες)
(30 μονάδες)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α2
Ακούω
Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω



Διαβάζω


Μ
Ι
Λ
Ω

Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση
?

Εκφράζομαι
προφορικά
με συνεχή
λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω


Μπορώ να κατανοώ
εκφράσεις εκτός κειμένου
και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ
συχνά και αφορούν το
άτομό μου, την οικογένειά
μου, αγορές, εργασία ή το
άμεσο περιβάλλον μου.
Μπορώ επίσης να κατανοώ
το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου
μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα
πολύ απλό και σύντομο
κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία
σε συνοπτικά κείμενα όπως
μικρές αγγελίες,
διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων,
έντυπα με ωράρια αφίξεων
και αναχωρήσεων μέσων
μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια
σύντομη και απλή
προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις
όπου χρειάζεται να
ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για
δραστηριότητες και θέματα
οικεία. Μπορώ να έχω
πολύ σύντομες συνομιλίες,
ακόμη και αν σε γενικές
γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να
παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ
απλές προτάσεις για να
περιγράψω την οικογένειά
μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή
μου, την τωρινή ή
πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω
σημειώσεις και μηνύματα με
απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ
απλή προσωπική επιστολή
όπως για παράδειγμα για
να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου σε κάποιον.
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© Συμβούλιο της Ευρώπης:
Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς για τις γλώσσες
(ΚΕΠΑ)

ΜΕΡΟΣ Α
20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β
30 ΜΟΝΑΔΣ

ΜΕΡΟΣ Γ
20 ΜΟΝΑΔΕΣ

Άσκηση 8: Άσκηση πολλαπλής επιλογής
Άσκηση 9: Συμπλήρωση σωστής λέξης σε κείμενο
Άσκηση 10: Επιλογή ορθής απάντησης




Άσκηση 11: Συμπλήρωση Φόρμας
Άσκηση 12: Κείμενο συνεχούς γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου





Γραμματικά, γλωσσικά και λεξιλογικά φαινόμενα.

Χρήση της γλώσσας

Δείκτη Σωστό ή Λάθος
(Απλά κείμενα)
 Άσκηση 5: Άσκηση αντιστοίχισης
(Απλά κείμενα)
 Άσκηση 6: Άσκηση αντιστοίχισης
(Αγγελίες)
 Άσκηση 7: Άσκηση για χαρακτηρισμό 4 προτάσεων με τον
Δείκτη Σωστό ή Λάθος
(Αγγελία)

Κατανόηση γραπτού λόγου
 Άσκηση 4: Άσκηση για χαρακτηρισμό 7 προτάσεων με τον

με τον Δείκτη Σωστό ή Λάθος (Διάλογος, αφήγηση)

Κατανόηση προφορικού λόγου
 Άσκηση 1: Άσκηση πολλαπλής επιλογής
(6 μονόλογοι)
 Άσκηση 2: Άσκηση αντιστοίχισης
(Περιγραφή, αφήγηση)
 Άσκηση 3: Άσκηση για χαρακτηρισμό 8 προτάσεων

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

(10)
(20)

(5)
(10)
(5)

(6)
(6)
(4)

(14)

(6)
(6)
(8)

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Primaplus (Α1.2)

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (08)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών.

ΜΕΡΟΣ Δ
30 ΜΟΝΑΔΣ
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ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: …................... ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: ...........................
ΕΠΩΝΥΜΟ.: ....................................................................
ΟΝΟΜΑ: ............................ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..................
ΣΧΟΛΕΙΟ: ..............................................ΤΜΗΜΑ: ..............
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: .....................................................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (08)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα
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Teil A: HÖRVERSTEHEN

20 Punkte

Sie hören kurze Texte zu drei verschiedenen Aufgaben.
Sie haben eine Minute Zeit zum Lesen der Aufgaben.
Dann hören Sie die Texte zum ersten Mal. Sie haben eine Minute Zeit,
um die Fragen zu beantworten.
Danach hören Sie die Texte zum zweiten Mal. Sie haben eine Minute Zeit,
um Ihre Antworten zu kontrollieren.

(6 x 1 = 6 Punkte)

Aufgabe 1
Sie hören sechs kurze Texte.
Was ist richtig: a, b oder c? Notieren Sie.
1.

Klara braucht Hilfe in _________________.
a

2.

c

Mathematik

Augenarzt

b

Tierarzt

c

Hausarzt

eine Bluse

b

c

eine Jacke

c

nach Wien

c

Berlin

c

dem Schreibtisch

einen Pullover

Robert möchte mit Tina ____________ fahren.
a

5.

Deutsch

Mia möchte _________________ kaufen.
a

4.

b

Leo muss zum ____________.
a

3.

Chemie

in die Berge

b

ans Meer

Beate kommt am Wochenende nach ___________.
a Frankfurt

b Mainz

6. Das Deutschbuch liegt auf ______________.
a

b

dem Bücherregal

Text

1

2

dem Fußboden

3

4

5

6

Antwort
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(6 x 1 = 6 Punkte)

Aufgabe 2

Sie hören einen Text. Welche Bilder passen zum Text? Kreuzen Sie an (X).
Zwei Bilder passen nicht.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E
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F

G

H

2

(8 x 1 = 8 Punkte)

Aufgabe 3
Sie hören zwei Texte.
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an (X).

Text 1

Mode

Richtig Falsch

1. Tim ist Student in Zürich.
2. Er trägt gern Jeans.
3. Tims Freundin Christine findet Mode nicht wichtig.
4. Sie geht oft mit ihren Freundinnen in die Stadt.

Text 2 Im Kaufhaus

Richtig

Falsch

1. Alex möchte einen Pullover kaufen.
2. Lisa findet die Farbe nicht so schön.
3. Die Jeans kostet jetzt nur 79 Euro.
4. Lisa kauft heute nichts.

ENDE DES HÖRVERSTEHENS
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β, C, D

ΜΑΘΗΜΑ:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (08)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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Teil B: LESEVERSTEHEN

30 Punkte
(7 x 2 = 14 Punkte)

Aufgabe 4
Lesen Sie den Text und lösen Sie die folgende Aufgabe.
Unsere Wohngemeinschaft

Hallo, ich bin Frank. Im ersten Studienjahr hatte ich eine Ein-ZimmerWohnung. Sie war klein, dunkel und viel zu teuer.
Seit September wohne ich mit meinen Freunden Tim und Jakob
zusammen in einer Wohnung im Zentrum von Wien, nicht weit von der
Universität. Als Studenten haben wir nicht so viel Geld, deshalb wohnen
wir in einer WG, einer Wohngemeinschaft. Das heißt, jeder von uns hat sein eigenes Zimmer
und wir teilen das Wohnzimmer, die Küche und das Bad. Das ist sehr praktisch. Die Küche
und das Bad sind klein, aber das Wohnzimmer ist groß und hell. Und die Wohnung hat sogar
einen Balkon! Natürlich teilen wir auch die Miete und die Kosten für Internet, Elektrizität und
Wasser.
Mein Zimmer ist nicht groß, aber ich habe alles, was ich brauche: ein Bett, einen Schrank,
ein Regal für meine Bücher und einen Schreibtisch. Am Abend bin ich meistens in der
Küche oder im Wohnzimmer. Dort treffe ich meine Mitbewohner. Wir kochen und essen
zusammen, sehen einen Film oder hören Musik. Am Wochenende laden wir auch manchmal
Freunde ein und machen kleine Partys. Das finde ich super!

Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
1. Im ersten Studienjahr hatte Frank eine kleine Wohnung.

R

F

2. Franks neue Wohnung ist in Linz.
3. Frank, Tim und Jakob sind Studenten.
4. Jeder Mitbewohner hat sein eigenes Zimmer.
5. Die Wohnung hat leider keinen Balkon.
6. In Franks Zimmer gibt es keinen Fernseher.
7. Frank und seine Freunde machen in ihrer Wohnung keine Partys.
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(6 x 1 = 6 Punkte)

Aufgabe 5
Lesen Sie die Texte und lösen Sie die folgende Aufgabe.

Gitarre, Computerspiele oder Fußball spielen – diese Hobbys haben
viele deutsche Jugendliche. Andere verbringen ihre Freizeit mit
weniger bekannten Aktivitäten wie zum Beispiel Cup-Stacking oder
sie machen einen Trendsport (Bubble Fußball, Indoor Surfen…)
Im Schüler-Chat schreiben fünf Jugendliche über ihre Hobbys.

Schüler-Chat

Neue Nachricht

Optionen

Startseite

In meiner Freizeit fotografiere ich viel – in der Stadt, auf dem
Land, Freunde, Tiere, alles. Das ist mein Hobby. Ich sammle
Aufkleber und Briefmarken. Ich interessiere mich auch für
Münzen, aber ich habe keine richtige Sammlung.
Adriano Ich interessiere mich für Fremdsprachen, Kunst und Musik. Ich spiele
Klarinette in unserem Schulorchester und singe einmal pro Woche in einem
Chor. Samstags gehe ich mit meiner Freundin zum Tanzunterricht. Dort
lernen wir Salsa tanzen.
Paul
Ich bin nicht gerne zu Hause! Ich fahre jedes Wochenende mit Freunden Rad.
In unserer Schule gibt es eine Sport-AG. Dort spielen wir zweimal pro Woche
Basketball oder Volleyball. Im Sommer gehe ich oft ins Schwimmbad.
Manchmal angle ich mit meinem Vater, aber das finde ich ein bisschen
langweilig.
Anna
Filme und Theater sind meine Hobbys. Ich gehe oft ins Kino, fast jeden
Samstag. Am Mittwochnachmittag bin ich in der Theater-AG meiner Schule.
Ich sehe auch gerne fern. Leider gibt es aber nicht immer nur gute Filme im
Fernsehen.
Michael Ich interessiere mich für Informatik. Ich spiele jeden Abend am Computer oder
mit der Playstation. Ich schreibe auch schon Computerprogramme. Mein Vater
findet das toll. Ach ja, und ich spiele sehr gerne Schach.
Max

Ordnen Sie 1 bis 6 das passende Satzende (A – F) zu.
1. In Deutschland spielen viele Jugendliche

A

jede Woche in einem Chor.

1.

2. Max findet

B

Computerprogramme.

2.

3. Adriano singt

C

in ihrer Freizeit Fußball.

3.

4. Paul ist

D

Fotografieren super.

4.

5. Anna sieht

E

in der Sport-AG.

5.

6. Michael schreibt

F

gerne Filme.

6.
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(6 x 1 = 6 Punkte)

Aufgabe 6
Lesen Sie die Anzeigen.
Ordnen Sie den Situationen 1 – 6 die passenden Anzeigen A – F zu.
Sie dürfen jede Anzeige nur einmal verwenden.
Situationen

1. Emil wohnt jetzt in München und möchte seine neue Stadt kennen lernen.
2. Paula, 16, interessiert sich für Filme und sucht einen Kurs.
3. Frau Schmidt ist schon 70 Jahre alt. Sie möchte E-Mails schreiben lernen.
4. Familie Kant möchte am Wochenende klettern gehen.
5. Carmen macht im Juni Abitur und braucht Hilfe in Mathematik.
6. Familie Berenz plant für ihre achtjährige Tochter eine Geburtstagsparty.

Nachhilfe in Mathe & Physik

Wir haben 365 Tage im Jahr
für Sie geöffnet!

für alle Klassen via Skype

Herzlich willkommen im Tierpark Cottbus!

Mathematikstudentin bietet:





A

Hilfe bei den Hausaufgaben
Vorbereitung auf Klassenarbeiten &
Abiturprüfungen
auch am Wochenende und in den
Ferien
30 € / 50 Minuten

B

Tina Bauer: 0675 / 6713830

Willkommen im

über 1.200 Tiere



idyllische Atmosphäre



Kindergeburtstage



Tierpark – AG (Kids & Junior)
Kiekebuscher Straße 5, 03042 Cottbus

MANFRED PLATZ

AbenteuerPark Potsdam

RADLGUIDE

Ein Erlebnis für Groß & Klein

Sie sind neu in München & fahren gern Rad?

Am Sonntag, den 6. 6. 2021 ist Familientag!

Dann ist unsere

Willkommenstour

 Kinderklettern
 Klettern im Team
 Giant Swing

für Sie genau richtig!
Länge: 10 – 40 Kilometer
Dauer: 2 Stunden bis einen Tag
Startzeit: zwischen 8 und 19 Uhr

Besuchen Sie auch unser Waldcafé!

C



www.abenteuerpark.de

D
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Filmkids

Hilfe bei Computer & Co

1. 7. – 31. 7. 2021

Computerkurse

Filmschule für Kinder und Jugendliche

für Jung und Alt

(12 – 16 Jahre)

zu Computerprogrammen,
Internetanwendungen, E-Mail und vieles mehr.

 Schauspielkurs
 Animationsfilm
 Fotoshooting u.v.m.

E

Mit mir lernst du sehr viel zum Thema Computer!

Preis: 300 Euro
Infos zu allen Kursen:
www.filmkids

Bei Interesse einfach melden!

F

Thomas Weber: 0160 875 93254

Adaptiert aus dem Internet

Situation:

1

2

3

4

5

6

Anzeige:
(4 x 1 = 4 Punkte)

Aufgabe 7
Lesen Sie die Anzeige und lösen Sie die folgende Aufgabe.

Tel.: (0 83 62) 9 30 83-0
Fax: (0 83 62) 9 30 83-20
www.neuschwanstein.de

Infos für Besucher:
Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag

Hunde und andere Tiere
dürfen nicht in das Schloss.

01. April - 15. Oktober: 09.00 - 18.00 Uhr
16. Oktober - 31. März: 10:00 - 16:00 Uhr

Fotografieren ist im Schloss
verboten.

Tageskarten 2021 (Führung oder Audioguide inklusive)
Regulärer Preis: 13,00 €
Reisegruppen mit mind. 15 Personen: 12,00 €
Kinder bis 12 Jahre: frei

Alle Touren dauern
ca. 60 Minuten.

Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
1. Das Schloss Neuschwanstein ist in Deutschland.

R

F

2. Am Wochenende kann man das Schloss nicht besuchen.
3. Eine Tour durch das Schloss dauert ca. eine Stunde.
4. Kinder bis zwölf Jahre bezahlen 13 Euro.
Hunde und andere Tiere dürfen in das Schloss nicht mitgenommen werden.
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Teil C: SPRACHANWENDUNG

20 Punkte
(5 x 1 = 5 Punkte)

Aufgabe 8
Was passt: a oder b?
1.

 Kommt ihr mit ins Stadion?
 Nein, wir ______________.
a) müssen dem Großvater im Garten helfen
b) dem Großvater im Garten helfen müssen

2.

Am Wochenende kommt meine Freundin nach Larnaka und ____________.
a) gehen wir ins Konzert
b) wir gehen ins Konzert

3.

Susanne hat morgen Geburtstag, deshalb _____________________.
a) sie eine Torte bäckt
b) bäckt sie eine Torte

4.

Leo braucht neue Wanderschuhe, denn ____________________.
a) er will am Samstag mit Freunden wandern gehen
b) will er am Samstag mit Freunden wandern gehen

5.

Um wie viel Uhr ______________________________?
a) stehst du morgens auf
b) du stehst morgens auf
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(10 x 1 = 10 Punkte)

Aufgabe 9

Lesen Sie den Text. Was passt in die Lücken (1 – 10): a, b oder c?
Melanie und Andreas Bauer ____ (1) jedes Jahr an ihrem Geburtstag eine Party.
Melanie hat ____ (2) Winter Geburtstag, am 13. Februar. Sie feiert aber am
Wochenende nach ihrem Geburtstag, meistens am Sonntag und sie ____ (3) alle ihre
Freunde ein. Die Party beginnt am Nachmittag, um 16 Uhr. Familie Bauer hat einen
Partyraum. Melanie und ____ (4) Bruder Andreas dekorieren den Raum mit Luftballons
und Girlanden. Melanies Oma macht einen Schokoladenkuchen. _____ (5) ist sehr
lecker! Und am Abend ____ (6) es Pizza und Hamburger. Natürlich tanzen sie auch.
Gegen 21 Uhr ist die Party dann zu Ende.
Andreas hat im August Geburtstag. Seine Party ist immer am 20. August, genau an
seinem Geburtstag. ____ (7) macht meistens eine Gartenparty. Sein Vater grillt
Bratwurst, Steak, Gemüse … und seine Mutter macht ____ (8) Kartoffelsalat. Die Party
dauert oft ____ (9) Mitternacht. Das ist ____ (10) Problem: Im August haben ja alle
Ferien und können am nächsten Tag ausschlafen.

1.

a) organisieren

b) organisiert

c) organisiere

2.

a) am

b) im

c) um

3.

a) lädst

b) laden

c) lädt

4.

a) sein

b) ihr

c) mein

5.

a) Der

b) Die

c) Das

6.

a) gebt

b) gibt

c) geben

7.

a) Er

b) Sie

c) Es

8.

a) ein

b) eine

c) einen

9.

a) bis

b) von

c) nach

a) keine

b) keinen

c) kein

10.
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(5 x 1 = 5 Punkte)

Aufgabe 10

Wählen Sie die richtige Reaktion zu den folgenden Ausgangssituationen.
Nur eine Antwort ist richtig.

1. In der Schule
Lea:
Anna:

„Wann schreiben wir den Mathetest?
a)
b)
c)

„Ich habe keine Ahnung.“
„Der Mathetest ist schwierig.“
„Mathe finde ich wichtig.“

2. Am Kiosk
Verkäuferin:
Kunde:

„Was möchten Sie?“
a)
b)
c)

„Ich esse nicht so gerne Fisch.“
„Eine Bratwurst mit Pommes, bitte.“
„Quark? Was ist denn das?“

3. Im Hotel
Rezeptionist:
Tourist:

„Fahren Sie morgen nicht nach Salzburg?“
a)
b)
c)

„Doch, ich fahre morgen früh.“
„Ich fahre nach Salzburg.“
„Ich fahre nicht nach Salzburg.“

4. Ein Gespräch mit einem Chat-Freund
Luca:
Paul:

„Wann beginnen in Zypern die Sommerferien?“
a)
b)
c)

„Im Januar.“
„Am ersten Juli.“
„Vom 1. bis 31. März.“

5. Zu Hause
Mutter:
Oliver:

„Gehst du zu Omas Party?“
a)
b)
c)

„Die Party ist am Samstag.“
„Wer geht zur Party?“
„Nein, ich habe keine Lust.“
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TEIL D: SCHRIFTLICHER AUSDRUCK

30 Punkte
(10 x 1 = 10 Punkte)

Aufgabe 11

Lesen Sie und füllen Sie das Formular für Ihre Freundin Eleni aus.
Eleni ist sechzehn Jahre alt. Sie lernt seit einem Jahr in Zypern Deutsch.
Im Juli möchte sie in Österreich einen Sprachkurs machen und ihr Deutsch
verbessern. Sie möchte auch gerne andere Jugendliche kennen lernen.

Fun und Action in den Alpen!!!
Sommer 2021
Multi Activity Camp

Deutschcamp

(9 – 15 Jahre)
Eine Woche Spaß, Spannung
und jede Menge Action
 Klettern
 Wildwasserrafting …

Anmeldeformular

(14 – 17 Jahre)
Jugendliche aus der ganzen
Welt machen unser
Deutschcamp zu einem
„International Camp“!

Reit– und Pferdecamp

Kids Camp

(9 – 16 Jahre)
Hier werden Pferdeträume
wahr!
Eine ganze Woche mit euren
tierischen Lieblingen!

(6 – 11 Jahre)
Ohne Eltern in die Ferien!
Sport und Abenteuer
Fun-Olympiade, Kinoabend,
kreative Workshops …

CAMPS.at

1. Familienname:
2. Vorname:
3. Straße/Hausnummer:
4. PLZ / Wohnort:
5. Alter:
6. Beruf:
7. Telefonnummer:
8. E-Mail:
9. Camp:
10. Termin:

Multi Activity Camp

Reit- und Pferdecamp

Deutschcamp

Kids Camp

3.7. – 17.7. 2021
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31.7. – 14.8. 2021

8

(20 Punkte)

Aufgabe 12
Lesen Sie Danielas Chat-Text.

Schreiben Sie einen Chat-Text zum Thema Mein Wochenende. (80 Wörter)

Schüler-Chat
Daniela

Neue Nachricht
Hallo Leute! Endlich ist Freitag.  Heute Abend bleibe ich zu Hause,
denn ich habe jeden Samstagvormittag Mathenachhilfe. Aber morgen
Abend gehe ich mit meinen Freunden in den neuen Club. Dort spielt
eine tolle Band und man kann auch tanzen! Ich tanze nämlich sehr
gerne.  Es wird bestimmt schön!
Am Sonntag chille ich oder gehe mit meiner Freundin in ein Café. Am
Nachmittag lerne ich dann noch ein bisschen für die Matheprüfung.
Und was machst du so am Wochenende?

Viel Erfolg
ENDE DER PRÜFUNG
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ΜΑΘΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ (09)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης : Τρεις (3) ώρες
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, Γ, Δ: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)

Μέρος II: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Ενότητα Β – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως,
πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια,
οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ,
δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού (αρχαιολογικοί
χώροι, μνημεία, γαστρονομία κ.ά.).
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων
με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές
δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, μπορεί να έχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος
γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (15 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, θα έχει τη μορφή
συνεχούς γραπτού λόγου. (15 μονάδες)
Τα δύο κείμενα θα είναι περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας.
(30 μονάδες)
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ΠΙ ΝΑΚ ΑΣ Α ΥΤΟΑ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α2
Ακούω
Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω



Διαβάζω


Μ
Ι
Λ
Ω

Λαμβάνω
μέρος σε
μια
συζήτηση
?

Εκφράζομα
ι
προφορικά
με συνεχή
λόγο

Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω


Μπορώ να κατανοώ
εκφράσεις εκτός κειμένου
και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ
συχνά και αφορούν το
άτομό μου, την οικογένειά
μου, αγορές, εργασία ή το
άμεσο περιβάλλον μου.
Μπορώ επίσης να κατανοώ
το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου
μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα
πολύ απλό και σύντομο
κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία
σε συνοπτικά κείμενα όπως
μικρές αγγελίες,
διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων,
έντυπα με ωράρια αφίξεων
και αναχωρήσεων μέσων
μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια
σύντομη και απλή
προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις
όπου χρειάζεται να
ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για
δραστηριότητες και θέματα
οικεία. Μπορώ να έχω
πολύ σύντομες συνομιλίες,
ακόμη και αν σε γενικές
γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να
παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ
απλές προτάσεις για να
περιγράψω την οικογένειά
μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή
μου, την τωρινή ή
πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω
σημειώσεις και μηνύματα με
απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ
απλή προσωπική επιστολή
όπως για παράδειγμα για
να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου σε κάποιον.
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© Συμβούλιο της Ευρώπης:
Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς για τις γλώσσες
(ΚΕΠΑ)
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γραπτού Λόγου

Παραγωγή

Γραπτού Λόγου

Κατανόηση

Προφορικού Λόγου

Ακουστική Κατανόηση

ΙΤΑΛΙΚΑ

Η θεματολογία βασίζεται σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ,
δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού
(αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, γαστρονομία κ.ά.).

Να μπορεί να γράφει σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Να μπορεί να γράφει κείμενα σε απλή μορφή όπως προσωπική επιστολή,
ανακοίνωση, διαφήμιση, αγγελία, μηνύματα γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου.

Να μπορεί να διαβάζει ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκει μια συγκεκριμένη
πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα όπως μικρές αγγελίες, διαφημιστικά φυλάδια, καταλόγους
εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς,
προσωπικές επιστολές, κ.ά.

Να μπορεί να κατανοεί εκφράσεις εκτός κειμένου και λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά
και αφορούν το άτομό, την οικογένεια, αγορές, εργασία ή το άμεσο περιβάλλον.
Να μπορεί επίσης να κατανοεί το νόημα ενός απλού, σαφούς και σύντομου μηνύματος
(ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.ά.)

Πίνακας Προδιαγραφών (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΚΕΠΑ Α2 (Βασική Γνώση)

ΙΤΑΛΙΚΑ (009)
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ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας. (15 μονάδες).

Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, θα έχει τη μορφή συνεχούς γραπτού λόγου και θα περιλαμβάνει περιγραφή

αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (15 μονάδες)

Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου (30 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, μπορεί να έχει τη μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης,

Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας (20 μονάδες)
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση
στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας
κατά τρόπο επικοινωνιακό.

Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές
συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ, δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,
γαστρονομία κ.ά.).

Ενότητα Β – Κατανόηση γραπτού λόγου (30 μονάδες)
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού
νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως, πολλαπλών επιλογών,
αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.

Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα
των κειμένων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου.

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………...……..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..……………………………….……
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………………..
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………….…… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….………………….……..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ:

ΙΤΑΛΙΚΑ (9)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT
E DELLA GIOVENTÙ
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

PARTE A. PROVA DI ASCOLTO

(20 PUNTI)

ISTRUZIONI
In questa prova ascolterete tre (3) registrazioni seguite da tre esercizi diversi.
Leggete con attenzione le istruzioni.
Per ogni registrazione:
 Avete un minuto per leggere le domande.
 Potete cominciare a fare gli esercizi mentre ascoltate.
 Dopo il primo ascolto avete un minuto per completare l’esercizio.
 Dopo il secondo ascolto avete un minuto per controllare le vostre
risposte.

1. PRIMO ASCOLTO

(6x2=12 punti)

Abbinate ogni conversazione al tema appropriato.
Attenzione! Ci sono due temi in più.
DI CHE COSA PARLANO?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.

indicazioni stradali

b.

cinema

c.

shopping

d.

hotel

e.

scuola

f.

turismo

g.

sport

h.

appartamento
(tratto da online italian club e imparare on line)

1
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2. SECONDO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

ORGANIZZARE UNA FESTA

1. La signora vuole prenotare il ristorante per un onomastico.

V

F

2. La prenotazione è per il 7 settembre.

V

F

3. Il menù fisso comprende anche la torta.

V

F

4. Non è necessario lasciare un acconto.

V

F

(tratto da online italian club)

2
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3. TERZO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

CHE FA MARIO?

1. Dal lunedì al venerdì Mario non ha molto tempo libero.

V

F

2. Preferisce studiare in biblioteca.

V

F

3. A Mario piace cucinare per i suoi amici.

V

F

4. Questo fine settimana arriva una sua amica da Madrid.

V

F

(tratto da online italian club)

FINE DELLA PROVA DI ASCOLTO

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΙΤΑΛΙΚΑ (9)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β, C, D

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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PARTE Β. COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 PUNTI)

4. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
“NON RIFIUTIAMOCI”: libri in cambio di rifiuti

(5x2=10 punti)

“NON RIFIUTIAMOCI” è la nuova iniziativa della
libreria Ex Libris Cafè di Polla, un paesino poco
conosciuto vicino alla città di Salerno, nel Sud Italia.
Chi porta dei rifiuti in libreria, come per esempio una
lattina o una bottiglia di plastica, può avere subito in
cambio un libro in regalo. E, se vuole, può regalare
questo libro ad una biblioteca scolastica o ad un
carcere minorile. Per la consegna dei libri agli istituti
e alle biblioteche è responsabile la libreria.
Con questa iniziativa, il proprietario dell’Ex Libris Cafè, Michele Gentile, ci invita tutti a
proteggere due fra i beni più preziosi che abbiamo: la cultura e l’ambiente. Il libraio
sostiene che tutti possiamo fare la differenza.
A Polla tante persone hanno cominciato a rispondere alla sua iniziativa, soprattutto i più
piccoli che, in cambio di un buon libro, gettano le basi per un futuro migliore per loro e
per il loro pianeta. Ci sono anche tanti istituti scolastici, non solo a Polla, che mandano
bottiglie di plastica in cambio di libri per le loro biblioteche.
I cittadini di Polla trovano l’idea di Michele Gentile geniale. E i bambini hanno scritto su
uno striscione: “NON RIFIUTIAMOCI” di leggere, di essere gentili, di sognare; è la
strada che porta alle stelle.

(liberamente adattato da funpage.it)

1. A Polla hanno aperto una nuova libreria.

V

F

2. Basta portare una bottiglia vuota per avere un libro gratis.

V

F

3. Lo scopo dell’iniziativa è proteggere la cultura e l’ambiente.

V

F

4. Anche chi non abita a Polla può contribuire all’iniziativa.

V

F

5. “Non rifiutiamoci” ha avuto successo solo tra i giovani.

V

F

1
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Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono.

CACCIA AL TESORO!
PARTECIPA E VINCI…
Primo premio: 2 biglietti per
lo stadio Olimpico! Segui la
tua squadra del cuore!
Scopri come fare su
www.immaginet.com

Vi aspettiamo alle 09.00!
5. Completate.
a.
b.
c.
d.

(4x2=8 punti)

Come si chiama l’evento?
Quando è l’evento?
Dove è l’evento?
A che ora inizia l’evento?

6. Vero o Falso?
1.
2.
3.
4.

(4x1=4 punti)

All’evento possono partecipare solo bambini.
Solo chi partecipa alla caccia al tesoro può vincere un premio.
Durante l’evento è possibile comprare dei prodotti.
L’evento si svolge in estate.
2
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V
V
V
V

F
F
F
F

7. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.

Meta № 1

(4x2=8 punti)

Alpe Cimbra
Un pacchetto speciale per chi ama godersi la montagna su due ruote.
Pedalare in montagna con la bici regala emozioni incredibili:
raggiungete gli angoli più nascosti e poi regalatevi un pranzo alpino.
Quattro giorni in offerta con soggiorno incluso.

Meta № 2

Calata Turchino – Abruzzo

Meta № 3

Una spiaggia segreta e selvaggia, nascosta nel tratto di costa tra
Vignola e San Nicola, dove anfratti rocciosi si alternano ai tipici
trabocchi, le antiche macchine da pesca su palafitta. Il mare è quello
turchese a cui non potete resistere, profondo già a un metro dalla riva.
Parco del Monte Baldo
Weekend del 2 giugno nel parco del Monte Baldo, in Trentino.
Approfitta del pacchetto in offerta di tre giorni e due notti con tante
attività per tutta la famiglia. Da 83€.

Meta № 4

Meta № 5

Meta № 6

Sagra del Surf di Capo Mannu
A inizio ottobre, la Sardegna attende appassionati di sport o semplici
visitatori, per la festa più divertente della stagione. Una festa che
celebra la cultura del mare e la relazione tra ambiente e surfing.
Nei due giorni della sagra potete partecipare a prove gratuite proposte
dalle scuole di surf, kite, windsurf, skateboard, ma anche lasciarvi
coinvolgere dagli eventi studiati ad hoc (anche per i più piccoli!), che
animano il Surf Village.
Weekend lungo a Firenze
Musei, gallerie e palazzi custodiscono alcuni dei più importanti tesori
artistici al mondo. Ma Firenze è bella anche "fuori", lungo le strade del
centro; è romantica sul Ponte Vecchio e all'Oltrarno; è tranquilla e
verdeggiante ai giardini di Boboli. Dopo una piccola pausa, dedicatevi
allo shopping - mettendo il naso nelle botteghe storiche che a Firenze
sono oltre 60 - e alla ricerca di una trattoria giusta dove gustare le
ottime e gigantesche fiorentine, e delle enoteche per un buon bicchiere
di vino regionale.

Festival figuratevi … di essere bambini
Un evento internazionale interamente dedicato ai bambini che, per
l'edizione 2019, si tiene in Valnerina, e coinvolge i comuni colpiti dal
violento sisma del 2016. Giochi, spettacoli, laboratori e tante occasioni
di svago e divertimento "in famiglia". Se amate trascorrere le vacanze
in camper, qui siete ben accetti!
(liberamente adattato da meteweekend.it)

3
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Qual è la meta ideale per le seguenti persone? Attenzione! Ci sono 2 mete in più!
a. Io e la mia ragazza amiamo visitare posti nuovi, vedere monumenti
che non conosciamo e provare piatti locali.

N°____

b. Cerco una meta dove ci sono attività per i miei figli e sport acquatici.

N°____
c. Vorrei fare il pieno di natura e di avventure sempre in compagnia
della mia bicicletta.

N°____

d. Non vedo l’ora di tuffarmi fra le onde del mare, rilassarmi e prendere
il sole. Preferisco posti non molto frequentati dalle persone.

N°____

PARTE C. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
8. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.











(20 PUNTI)
(10x1=10 punti)

COME PREPARARSI AGLI ESAMI
Segnali di stress: Lo stress da esami esiste. Consigli: ascoltare musica, uscire di
casa… ovviamente senza esagerare, dovete anche studiare!
Questioni di classe: Come un atleta che 1. ________ allena per lunghi mesi in
attesa della gara finale, anche tu devi prepararti all’esame già durante l’anno
scolastico. Scambia e 2. ________ appunti da rivedere a casa tua. Agli esami viene
chiesto ciò che si è studiato nel corso 3. ________ anno.
Organizzati con i compiti: Svolgi i compiti che ti vengono assegnati a casa, e
ordina una volta alla settimana 4. ________ argomenti affrontati.
Studia come mangi: Nel periodo degli esami, 5. ________ mattina, è consigliabile
una colazione a base di yogurt, cereali e latte. Per i pasti menù leggeri, 6. ________
le interruzioni pomeridiane con un frutto o un gelato alla frutta.
Prove di ripasso: 7. ________ arriva l’ora del ripasso, di solito pensi di non sapere
niente. Devi trasformare il materiale su cui 8. ________ lavorato in qualcosa di
nuovo, come quando cambi la disposizione dei mobili in una stanza.
La mappa della memoria: L’unico sistema sicuro per superare bene gli esami è
“imparare studiando”, ma anche “imparare a ricordare”.
Concentrati: Quando apri un libro per studiare, pensa di essere in cima a un monte,
nel silenzio più assoluto, lontano 9. ________ qualsiasi distrazione.
Il giorno prima: Domani 10. ________ gli esami. Niente paura. Al momento
opportuno, le informazioni ti arrivano forti e chiare.
(liberamente adattato da mondoerre.it)

4
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1.

a. si

b. ci

c. ti

2.

a. prende

b. prendono

c. prendi

3.

a. del

b. dello

c. dell’

4.

a. gli

b. i

c. l’

5.

a. in

b. di

c. a

6.

a. ottima

b. ottime

c. ottimo

7.

a. Quanto

b. Quando

c. Che

8.

a. sei

b. ha

c. hai

9.

a. da

b. con

c. a

10.

a. sono cominciati

b. cominciano

c. cominciare

9. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.
1.

- Oggi compio 18 anni!
- ________________
a. Piacere!
b. Tanti auguri!
c. In bocca al lupo!

2.

- Signore, ________________
- No, mi dispiace!
a. che taglia porti?
b. che numero porti?
c. c’è lo sconto?

3.

- Professore, ________________
- Abbastanza bene, grazie.
a. come stai?
b. come state?
c. come sta?

4.

- Quando è aperta la banca?
- Tutti i giorni ________________
5
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(10x1=10 punti)

a. dalle otto all’una e trenta.
b. alle otto dall’una e trenta.
c. sono le otto e trenta.
5.

- Laura, come hai passato il fine settimana?
- ________________ al mare.
a. Sono andati
b. Sono andato
c. Sono andata

6.

- Juan è spagnolo?
- Sì, viene ________________ Madrid.
a. da
b. dagli
c. dalla

7.

- Ho mal di stomaco!
- ________________ più caramelle!
a. Non mangiare
b. Non mangiate
c. Non mangi

8.

- Ragazzi, cosa avete fatto ieri?
- ________________ per Roma.
a. Sono partiti
b. Siamo partiti
c. Sono partito

9.

- Quante volte alla settimana vai in palestra?
- ________________ vado ogni sabato.
a. Ne
b. Vi
c. Ci

10.

- ________________ molto la pasta ma non ________________ le lasagne.
- Io adoro le lasagne!
a. Mi piacciono / mi piace
b. Mi piace / mi piace
c. Mi piace / mi piacciono
6
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PARTE D. PRODUZIONE SCRITTA

(30 PUNTI)

Svolgete i due temi che seguono:

10.
Scrivi un post sul tuo blog e descrivi la tua giornata
tipica.
(80 parole, 15 punti)

11.
Ieri sei stato/a al cinema. Scrivi un post su Facebook e
racconta come hai trascorso la serata.
(80 parole, 15 punti)

FINE DELL’ESAME

7

107

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ (10)
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΎΛΗ

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, Γ, Δ: 2 ώρες και 30 λεπτά

Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
(20 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, διάλογοι, διαφημίσεις,
ανακοινώσεις, κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες/ασκήσεις είναι
κλειστού τύπου όπως, πολλαπλές επιλογές, αντιστοίχιση, σωστό/λάθος.

Μέρος II: 2 ώρες και 30 λεπτά
Ενότητα Β – Κατανόηση γραπτού λόγου
(30 μονάδες)
Δίνεται στους υποψηφίους αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση από αυτά
συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του κειμένου ή των
κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι κλειστού τύπου όπως, πολλαπλές επιλογές,
αντιστοίχιση, σωστό/λάθος.
Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας
(20 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους δραστηριότητες/ασκήσεις όπως πολλαπλές επιλογές, συμπλήρωση
κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων με στόχο τον
έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της
γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου
(30 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται με τουλάχιστον 80 λέξεις για το κάθε θέμα. Τα δύο κείμενα θα είναι
περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας με τη μορφή σύντομης επιστολής, ευχών,
γραπτού ή ηλεκτρονικού μηνύματος, και έκτασης:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΎΛΗ
Οι θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης περιέχονται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας της Γ’
Λυκείου σύμφωνα με τα ΝΑΠ:
 Υγεία – διατροφή – υγιεινή ζωή

Ασθένειες - συμπτώματα – θεραπείες
 Καιρός – κλίμα – γεωγραφία - οικολογία
 Ταξίδια – διακοπές στο παρελθόν - εκδρομές
 Φυσική κατάσταση – αθλητισμός – δραστηριότητες – σωματική / ψυχική κατάσταση
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ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ ΑΥΤ Ο ΑΞ ΙΟΛΟ ΓΗ ΣΗΣ

Α2
Ακούω
Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω



Διαβάζω


Μ
Ι
Λ
Ω

Λαμβάνω
μέρος σε
μια
συζήτηση
 ?

Εκφράζομα
ι
προφορικά
με συνεχή
λόγο

Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω


Μπορώ να κατανοώ
εκφράσεις εκτός κειμένου
και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ
συχνά και αφορούν το
άτομό μου, την οικογένειά
μου, αγορές, εργασία ή το
άμεσο περιβάλλον μου.
Μπορώ επίσης να κατανοώ
το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου
μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα
πολύ απλό και σύντομο
κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία
σε συνοπτικά κείμενα όπως
μικρές αγγελίες,
διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων,
έντυπα με ωράρια αφίξεων
και αναχωρήσεων μέσων
μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια
σύντομη και απλή
προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις
όπου χρειάζεται να
ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για
δραστηριότητες και θέματα
οικεία. Μπορώ να έχω
πολύ σύντομες συνομιλίες,
ακόμη και αν σε γενικές
γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να
παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ
απλές προτάσεις για να
περιγράψω την οικογένειά
μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή
μου, την τωρινή ή
πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω
σημειώσεις και μηνύματα με
απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ
απλή προσωπική επιστολή
όπως για παράδειγμα για
να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου σε κάποιον.
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© Συμβούλιο της Ευρώπης:
Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς για τις γλώσσες
(ΚΕΠΑ)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΒΑΗ 2022
ΙΠΑΝΙΚΑ (010)

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ

ΓΝΩΗ

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1
ΤΓΔΙΑ
 Τγιεινή ζυή
 Γιαηποθή
ΔΝΟΣΗΣΑ 2
ΑΘΔΝΔΙΔ



ςμπηώμαηα
θεπαπείερ

ΔΝΟΣΗΣΑ 3
Η ΦΤΗ




Καιπόρ / κλίμα
Γευγπαθία
Οικολογία

ΔΝΟΣΗΣΑ 4
ΣΑΞΙΓΙΑ



Γιακοπέρ ζηο παπελθόν
Δκδπομέρ

ΔΝΟΣΗΣΑ 5
ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ




Αθληηιζμόρ
Γπαζηηπιόηηηερ
υμαηική / τςσική καηάζηαζη

ηο εξεηαζηικό δοκίμιο δύναηαι να ςπάπσοςν επυηήμαηα από
οποιοδήποηε κελί ηος πίνακα πποδιαγπαθών
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………….……

ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: ……………..…

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………..………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: …………….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: …..….
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ……………………………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΙΣΠΑΝΙΚΑ (010)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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A. COMPRENSIÓN AUDITIVA

20 PUNTOS
INSTRUCCIONES

Vas a escuchar tres grabaciones que corresponden a tres documentos diferentes.
Para cada documento:
Tienes un minuto para leer las preguntas.
Vas a escuchar la grabación una primera vez y después tienes un minuto para
empezar a contestar a las preguntas.
Vas a escuchar la grabación una segunda vez y después tienes un minuto para
completar tus respuestas.

TAREA 1
Escucha a una chica hablando de sus fines de semana y marca si las frases
siguientes son Verdaderas (V) o Falsas (F).
(5x1=5 puntos)

FRASES

V

F

1. En verano va a la piscina o a la playa.
2. En invierno va al teatro.
3. Sale a hacer surf por la mañana.
4. También cena con sus amigos.
5. Después de la semana quiere estar en casa.

1
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TAREA 2
Escucha a dos amigas hablando de un Centro Comercial y elige la opción
correcta.
(8x1=8 puntos)
1. Bea fue de compras a…
a) Zaragoza.
b) Sevilla.
c) Barcelona.
2. Fueron para comprar ropa de…
a) invierno.
b) colegio.
c) verano.
3. Viajaron en…
a) tren.
b) autobús.
c) coche.
4. La tienda es…
a) cara.
b) barata.
c) moderna.
5. Para Amanda compró…
a) vestidos.
b) blusas.
c) faldas.
6. Para Rodrigo compró…
a) pantalones cortos y bermudas.
b) pantalones largos y zapatos.
c) camisas y chaquetas.
7. También compró…
a) bañadores.
b) sandalias.
c) pijamas.
8. Ella se compró una cazadora de color…
a) blanco.
b) negro.
c) rojo.
Fuente:podcastsinspanish.org

2
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TAREA 3
Escucha a Celia hablar de las fiestas en su país y marca si las frases siguientes
son Verdaderas (V) o Falsas (F).
(7x1=7 puntos)

FRASES

V

F

1. A los latinos les gusta la fiesta.
2. Celia habla de la República Dominicana.
3. En las fiestas hay música y baile.
4. También se bebe vino.
5. Hacen actividades con la familia.
6. Habla de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.
7. Muchas personas celebran las fiestas con amigos.
Fuente: audio-lingua.eu

-FIN-

© Copyright 2022 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου ή μέρους του
περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ (010)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτη
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B. COMPRENSIÓN LECTORA

30 PUNTOS

TAREA 4
Lee el siguiente artículo y haz el ejercicio que sigue al texto.

Profesor de Brasil vende su coche por problemas
de dinero. Ex-alumnos lo compran y se lo regalan
Marcelo Siqueira, un profesor jubilado, de 87 años, tuvo
que vender su coche Volkswagen Beetle, que compró nuevo en
1972. El hombre publicó el anuncio del vehículo, pero sus ex-alumnos se enteraron y
decidieron comprarlo.
Este profesor enseñó durante 26 años Historia y Geografía en la Escuela Doña Carola,
en Brasil. Fue famoso en su barrio porque conservó por 49 años el mismo coche, como
nuevo. Uno de sus ex-alumnos contó, al canal televisivo RPC, que siempre que
veían un Beetle por la calle sabían que era el profesor Marcelo. También dijo que el
profesor siempre les dio buenos consejos y les ayudó cuando eran niños. Por eso, al
conocer la triste decisión del profesor, los ex-estudiantes del colegio hicieron un grupo
de WhatsApp y juntaron dinero para comprar el vehículo. Después organizaron una
sorpresa con la ayuda de su hijo y se lo regalaron. Marcelo expresó su gran emoción
frente a las cámaras de televisión.
Fuente: eluniversal.com

Contesta Verdadero (V) o Falso (F).

(6x1=6 puntos)

1. Marcelo Siqueira es brasileño.
2. Vendió su coche para comprar uno nuevo.
3. Conservó su coche en perfecto estado.
4. Los ex-estudiantes usaron el internet para juntar dinero.
5. El hijo de Marcelo no tenía idea de la sorpresa.
6. La noticia apareció en la televisión.

1
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TAREA 5
Lee el siguiente artículo y haz el ejercicio que sigue al texto.

Alex, el primer pingüino de la Antártida nacido en México

El Día de Reyes trajo un regalo especial para los mexicanos: Alex, el primer pingüino
antártico nacido en el país. Se trata de un pingüino de la especie Pygoscelis
papua, los más rápidos de su tipo, que pueden nadar a una velocidad de 44
kilómetros por hora.
Alex, nombrado así en honor al director del acuario, nació el 2 de diciembre y es el hijo
de los pingüinos gentú Mary y Beto, que llegaron hace un par de años al acuario
mexicano desde Japón. “Es la cuarta generación de pingüinos nacidos en cautiverio y
Alex es el primero de esta especie en nacer en México”, dice Alex Sánchez, director del
Acuario Inbursa. Al momento de su nacimiento el pingüino pesó menos de 800 gramos
y actualmente pesa 1,7 kilogramos. “Ha crecido rapidísimo”, dice Sánchez, y explica
que su alimentación consiste en pescados que se importan de la región polar de Alaska.
El Acuario Inbursa está cerrado al público debido al covid-19 en Ciudad de México, pero
se ofrece un recorrido virtual y una presentación de Alex mediante la página de
Facebook.
Adaptado de: Verne El País

Contesta Verdadero (V) o Falso (F).

(7x1=7 puntos)

1. Antes de Alex nacieron otros pingüinos de la misma especie en México.
2. Los pingüinos del tipo de Alex son muy rápidos.
3. El pingüino recibió el nombre Alex, en honor al director del Acuario.
4. Alex nació a finales de diciembre.
5. Los padres de Alex vinieron a México desde Japón.
6. Alex come siempre carne.
7. Se puede ver a Alex en Facebook.

2
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TAREA 6
Mira este anuncio y marca si las frases son Verdaderas (V) o Falsa (F).
(5x1=5 puntos)

1. Es un viaje para ir a la playa.

V/F

2. Es para el verano.

V/F

3. El viaje dura tres semanas.

V/F

4. Sales desde Barcelona.

V/F

5. Información por internet y teléfono.

V/F

3
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TAREA 7
Lee estos textos sobre las actividades de la Ciudad de México y después,
relaciónalos según los gustos de cada persona. Hay un texto extra.
(6x2=12 puntos)
1.

Fifty mils
Las bebidas en el bar cruzan la línea de
extravagancia y experimentación. El ambiente es
tranquilo y perfecto para conversar. También abre el
domingo y el lunes. Del menú de bebidas clásicas
recomendamos el manhattan, con bourbon y vermut.

2.

Cine en el bosque
El
ha cambiado de estilo. Ahora las
proyecciones cuentan con escenarios más naturales.
El cine en el bosque ofrece funciones de diferentes
filmes, mientras disfrutas de los alrededores verdes
en el Bosque de Chapultepec.

3.

La Exposición de Dalí
Dalí 2.1 recurre a 200 obras originales del pintor para
mostrar a los visitantes una mirada integral hacia
Salvador Dalí como personaje y como persona. Con
esta selección conoces al artista por completo.

4.

Festival de Jazz Polanco
El 12 y 13 de junio, ofrecemos una tarde de jazz al
aire libre en el Teatro Ángela Peralta. El sábado 12
de junio actúa Héctor Infanzón y su cuarteto. El día
13 de junio vuelve la jazzista Louise Phelan y el
trompetista alemán Joe Etienne.

5.

Bazares para ir de compras
Este fin de semana hay grandes eventos de moda,
diseño y antigüedades en la Ciudad de México para
ir de compras. Desde bazares de moda y diseño,
hasta mercados de juguetes y antigüedades.

4
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6.

La cantautora argentina da un concierto gratuito
Agüita de limón con chía es un evento musical donde
cada canción es un cuento o un juego que narra una
historia. Lleva a los pequeños y a sus padres a un
ambiente interactivo con música y juegos de forma
divertida. Es un espectáculo para niños. Puedes ir en
bicicleta o a pie.

7.

¡Ejercicio al aire libre!
El equipo de Fitness Natural ofrece entrenamiento al
aire libre. Se trata de ejercicios, diseñados por un
grupo de expertos para ayudarte a mantenerte sano.
Los ejercicios son perfectos para expertos y
principiantes. Todos los coaches tienen certificación
en los nuevos protocolos de seguridad.
Adaptado de: TimeOut.méxico.com

A.

La música es mi pasión y mi instrumento favorito es el saxófono, no me pierdo
ningún evento musical.

B.

A mis dos hijos de 7 y 9 años les encantan los eventos musicales con mucha
diversión. Como vivimos muy cerca no necesitamos llevar el coche.

C.

Una amiga mía va a venir a verme la próxima semana y es fan del arte. Le gusta
ver cuadros y obras de un pintor y aprender de su vida.

D.

Mis amigos y yo estamos buscando un lugar para el domingo, donde podemos
hablar, probar un cóctel nuevo o tomar otra bebida con alcohol.

E.

Mi mujer y yo no estamos en buena forma física y creo que es hora de
inscribirnos en una clase para mejorar nuestro estado físico. No queremos ir a
un gimnasio tradicional. Queremos entrenadores profesionales.

F.

Nos encantan las películas, pero ahora en verano no quiero ir a un cine
tradicional. Prefiero ir a un cine en la “naturaleza”.

5
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C. USO DE LA LENGUA

20 PUNTOS

TAREA 8
Completa los huecos del siguiente texto con la opción correcta de las propuestas
abajo.

(10x1=10 puntos)

Visitar museos durante la cuarentena es posible.
La cuarentena para combatir el coronavirus ha provocado el
cierre de 1. _____________ tipo de centros culturales. Los
servicios de streaming 2. ___________ películas, series y
música ilimitada, pero los fans de los museos lo tienen más
difícil para disfrutar de sus obras 3. ____________. Por eso, algunas galerías de arte
tanto de España 4. _____________ del extranjero han puesto a disposición de los
ciudadanos tours virtuales para que sigan disfrutando de los 5. ___________ museos
sin salir de casa incluso durante la cuarentena. El Prado en España, el Louvre en París
o el British Museum 6. _____________ Londres ofrecen esta alternativa para poder ver
cuadros tan famosos como La Gioconda o Las Meninas. El Museo Nacional ThyssenBornemisza ha puesto a disposición del público una visita en línea 7. _____________
completa. En ella se puede ver desde la colección permanente hasta la exposición 8.
_____________ Rembrandt, que se estaba celebrando cuando la institución tuvo que 9.
_____________ sus puertas. También en Estados Unidos se encuentra la National
Gallery of Art, una galería cuya entrada es 10. ____________, pero, debido a las
circunstancias sanitarias, imposible de visitar.
Adaptado de: https://yahoo.es

1.

a) todas

b) todo

c) todos

2.

a) ofrecen

b) ofrezco

c) ofrecer

3.

a) favoritos

b) favoritas

c) favorita

4.

a) que

b) más

c) como

5.

a) mejores

b) buen

c) mejor

6.

a) a

b) en

c) sobre

7.

a) mucho

b) muchas

c) muy

8.

a) de

b) a

c) en

9.

a) cerrar

b) cierro

c) cerrando

b) gratuito

c) gratuita

10. a) gratuitas

6
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TAREA 9
Lee las frases siguientes y marca la opción adecuada.
1)

- ¿______________es tu cantante favorito?
- Maluma.
a) Cuál

2)

b) tampoco

c) además

b) Fui

c) Ir

b) nadie

c) nada

- Este verano voy _______________ visitar a mis primos.
- ¡Qué bien!
a) de

8)

c) Qué

- ¿Quieres tomar algo?
- No, gracias. No me apetece _______________.
a) ningún

7)

b) Cuánto

- ¿Qué hiciste ayer por la noche?
- _______________ al cine con mis amigos.
a) Voy

6)

c) encanta

- Son las once de la noche. No quiero estudiar más.
- Yo ______________. Quiero dormir.
a) también

5)

b) quiero

- ¡Qué bonito! ¿_____________ cuesta este bolso?
- 50 euros.
a) Cuándo

4)

c) Dónde

b) Qué

- En verano me ____________ ir a la playa y tomar el sol.
- A mí también.
a) gustan

3)

(10x1=10 puntos)

b) a

c) en

- En el colegio no se _______________ fumar.
- Perdón. No lo sabía.
a) puede

b) hay

c) tengo
7
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- ¿Los trenes son ______________ rápidos que los autobuses?
- Pues, claro que sí.

9)

a) más

b) como

c) tantos

- ¿Viste ayer a Natalia?
- No, al final no _______________ vi.

10)

a) lo

b) la

c) el

D. EXPRESIÓN ESCRITA

30 PUNTOS

TAREA 10

(15 puntos)

Un amigo/a español/a quiere saber qué haces para tener una vida sana y estar
en forma. Escríbele un correo electrónico. En tu correo debes escribir:




Cómo es tu rutina diaria
Qué comes y con qué frecuencia
Si haces algún deporte u otras actividades y cuándo
No olvides saludar y despedirte y no escribas tu nombre
(mínimo 80 palabras)

(15 puntos)

TAREA 11
Escribe un blog sobre un viaje que hiciste el verano pasado. Debes
mencionar:
Adónde fuiste
Cómo viajaste y con quién
Dónde te quedaste
Qué actividades hiciste

(mínimo 80 palabras)

¡BUENA SUERTE!
-FIN DEL EXAMEN-
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©

Copyright

2022

Υπουργείο

Παιδείας,

Πολιτισμού,

Αθλητισμού

και

Νεολαίας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου ή μέρους του περιεχομένου χωρίς
τη συγκατάθεση του εκδότη.
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8

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης : Τρεις (3) ώρες
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, Γ, Δ: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)
Μέρος II: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Ενότητα B – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως,
πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια,
οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ,
δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού (αρχαιολογικοί
χώροι, μνημεία, γαστρονομία κ.ά.).
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων
με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές
δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, μπορεί να έχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος
γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (15 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80λέξεων, θα έχει τη μορφή
συνεχούς γραπτού λόγου. (15 μονάδες)
Τα δύο κείμενα θα είναι περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας.
(30 μονάδες)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω


Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

Μ
Ι
Λ
Ω

?
Εκφράζομαι
προφορικά με
συνεχή λόγο

Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός
κειμένου και λέξεις που χρησιμοποιούνται
πολύ συχνά και αφορούν το άτομό μου, την
οικογένειά μου αγορές, εργασία ή το άμεσο
περιβάλλον μου. Μπορώ επίσης να
κατανοώ το νόημα ενός απλού, σαφούς και
σύντομου μηνύματος.

Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό και
σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία σε συνοπτικά
κείμενα όπως μικρές αγγελίες, διαφημιστικά
φυλλάδια, καταλόγους εστιατορίων, έντυπα
με ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ επίσης
να κατανοώ μια σύντομη και απλή
προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε καθημερινές
περιστάσεις όπου χρειάζεται να
ανταλλάσσω απλές πληροφορίες για
δραστηριότητες και θέματα οικεία. Μπορώ
να έχω πολύ σύντομες συνομιλίες, ακόμη
και αν σε γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές προτάσεις
για να περιγράψω την οικογένειά μου, τους
άλλους ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την
τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική μου
ενασχόληση.


Γράφω

Γ
Ρ
Α
Φ
Ω



Μπορώ να γράφω σημειώσεις και μηνύματα
με απλό και σύντομο τρόπο. Μπορώ να
γράφω μια πολύ απλή προσωπική
επιστολή όπως για παράδειγμα για να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε κάποιον.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γραπτού Λόγου

Παραγωγή

Γραπτού Λόγου

Κατανόηση

Προφορικού Λόγου

Ακουστική Κατανόηση

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η θεματολογία βασίζεται σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ,
δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού
(αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, γαστρονομία κ.ά.).

Να μπορεί να γράφει σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Να μπορεί να γράφει κείμενα σε απλή μορφή όπως προσωπική επιστολή,
ανακοίνωση, διαφήμιση, αγγελία, μηνύματα γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου.

Να μπορεί να διαβάζει ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκει μια συγκεκριμένη
πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα όπως μικρές αγγελίες, διαφημιστικά φυλάδια, καταλόγους
εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς,
προσωπικές επιστολές, κ.ά.

Να μπορεί να κατανοεί εκφράσεις εκτός κειμένου και λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά
και αφορούν το άτομό, την οικογένεια, αγορές, εργασία ή το άμεσο περιβάλλον.
Να μπορεί επίσης να κατανοεί το νόημα ενός απλού, σαφούς και σύντομου μηνύματος
(ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.ά.)

Πίνακας Προδιαγραφών (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΚΕΠΑ Α2 (Βασική Γνώση)

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (011)
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ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας. (15 μονάδες).

Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, θα έχει τη μορφή συνεχούς γραπτού λόγου και θα περιλαμβάνει περιγραφή

αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (15 μονάδες)

Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου (30 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, μπορεί να έχει τη μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης,

Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας (20 μονάδες)
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση
στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας
κατά τρόπο επικοινωνιακό.

Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές
συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ, δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,
γαστρονομία κ.ά.).

Ενότητα Β – Κατανόηση γραπτού λόγου (30 μονάδες)
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού
νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως, πολλαπλών επιλογών,
αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.

Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες)
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα
των κειμένων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου.

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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A. DİNLEME – ANLAMA

20 PUAN

AÇIKLAMALAR
Aşağıda üç farklı parça dinleyeceksiniz.
Her parçada:
 Soruları okumak için 1 dakika süreniz olacak.
 Parçayı dinledikten sonra soruları cevaplamak için 1 dakika süreniz
olacak.
 Parçayı ikinci kez dinleyeceksiniz ve cevaplarınızı gözden geçirmek
için 1 dakika daha süreniz olacak.

1.

BİRİNCİ PARÇA:

(4X2=8 Puan)

Evlilik Haberi

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

√

1. Ankaralı çocuk …
a. orta boylu, yeşil gözlü.
b. uzun boylu, yeşil gözlü.
c. orta boylu, siyah gözlü.
2. Merve Mert’le evleniyor.

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

3. Mert …
a. uzun saçlı, hafif sakallı.
b. uzun saçlı, zayıf.
c. orta boylu, mavi gözlü.
4. Mert öğretmendir.

İstanbul, Kültür Sanat Basımevi
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1

2.

İKİNCİ PARÇA:

(6X1=6 Puan)

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

√

1. Mehmet geçen hafta dışarıya çıkmadı çünkü…
a. zamanı yoktu.
b. hava güzel değildi.
c. hastaydı.

2. Ali, Perşembe günü sinemaya gitti.
Doğru

Yanlış

3. Filmin adı …
a. “Uzak”tı.
b. “Dudak”tı.
c. “Kazak”tı.
4. Filmin konusu yalnızlıktı.
Doğru

Yanlış

5. Ali’nin kardeşi …
a. öğretmen.
b. öğrenci.
c. avukat.

6. Ali’nin kardeşi evli ama onların çocukları yok.
Doğru

Yanlış
İstanbul, Kültür Sanat Basımevi
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2

3.

ÜÇÜNCÜ PARÇA:

(6X1=6 Puan)

√

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Ayşe beyaz eşya almak için … gidiyor.
a. annesiyle
b. babasıyla
c. teyzesiyle

2. Babası çok iyi pazarlık yapıyor.
Doğru

Yanlış

3. Annesiyle …. gidiyor.
a. kasaba
b. kuaföre
c. markete

4. Annesi hangi ürün, nerede ucuz çok iyi biliyor.
Doğru

Yanlış

5. Kıyafeti teyzesiyle alıyor.
Doğru

Yanlış

6. Makyaj malzemesini arkadaşıyla alıyor.
Doğru

Yanlış
İzmir, Papatya Yayıncılık Eğitim

Başarılar dileriz!
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΊΜΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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B. OKUMA - ANLAMA

4.

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

(8x2= 16 Puan)

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.
Ailece bir Tatil
Benim adım Şükrü. 65 yaşındayım ve yarın doğum
günüm. Oğlum doğum günümde bizi tatile
götürecek. Tatile, gelinim ve torunum da gelecek.
Biz hep beraber İzmir’de yaşıyoruz.
Sizce biz nereye gideceğiz? Bunu ben size
söylemeyeceğim. Orasını siz tahmin edeceksiniz.
İşte sizin için bazı ipuçları:
Rezervasyonu oğlum yapacak, biletlerimizi alacak.
Orası Türkiye’nin dışında bir yer. Uçakla yaklaşık
10 saatte gideceğiz.
Valizimize yazlık kıyafetlerimizi koyacağız çünkü orası çok sıcak bir yer. Orada çok
güzel sahiller var. Sahilde kumda yatacağım ve bol bol güneşleneceğim çünkü
benim romatizmam var. Oranın havası çok nemli, Pasifik Okyanusu kıyısında bir yer.
Orada aniden yağmur yağıyor onun için yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız.
Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz.
Okyanusa dalacağız. Okyanustaki çeşitli balıkları göreceğiz.
Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. Lokantada balık yiyeceğiz. Ev
dekorasyonu için ahşap ürünler alacağız. Bembeyaz kumlu plajlarını gezeceğiz.
Yanardağların eteklerindeki pirinç tarlalarını göreceğiz. Oradaki halkın yöresel
dansları eşliğinde eğleneceğiz. Değişik soslu ve baharatlı özel yemeklerinin tadına
bakacağız.
İstanbul, Kültür Sanat Basımevi

1. Yarın Şükrü Bey’in evlilik yıldönümü.

Doğru

Yanlış

2. Şükrü Bey tatile ...
a. oğluyla gidecek.
b. oğlunun karısı ve torunuyla gidecek.
c. yalnız gidecek.
3. Onların evi İzmir’de bulunuyor.
Doğru

Yanlış

4. Türkiye’nin turistik bir yerinde tatil yapacaklar.
Doğru

Yanlış

1
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5. Onların gidecekleri yerde hava çok sıcaktır.
Doğru

Yanlış

6. Onun romatizması var bunun için ...
a. denize gitmeyecek.
b. güneş banyosu yapacak.
c. sahillerde yürüyecek.
7. Onlar, yağmurluklarını yanına alacaklar çünkü orada yağmur yağar.
Doğru

Yanlış

8. Pirinç tarlaları ...
a. yanardağların eteklerinde bulunuyor.
b. kumlu plajlarda bulunuyor.
c. okyanusta bulunuyor.

5.

İKİNCİ METİN

(4x1=4 Puan)

Afişe göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. Etkinlik: ……………………...
2. Tarih:…..…………………

29-30 Haziran 2019
Ziyaret saatleri: 9.00-20.00

3. Ücret:……………………….
4. Saat: ……………………..

(www.etkinlik.com.tr)

2
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6.

ÜÇÜNCÜ METİN

Aşağıdaki kartları cümlelerle eşleştiriniz. Dikkat!! Bir kart fazladır.
(5x2=10 Puan)

1

2

3

4

5

6

Kart
A
B
C
D
E

Fatma hamiledir. Bir ay sonra doğuracak.
Ebru’nun küçük kızının yüksek ateşi var.
Murat görme testi yaptırmak istiyor.
Ayşe Nine bir yıl önce kalp krizi geçirdi. Test yaptırmak istiyor.
Babamın dişi ağrıyor.

3
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C. DİL KULLANIMI

7.

20 PUAN

Lütfen eşleştiriniz. Dikkat! Bir resim fazladır.

(5x2=10 Puan)

2

1

a. İyi ki doğdun!
4

3

b. Tebrikler!
c. Dikkatli ol!
d. Güle güle giyin!

5

8.

6

e. İyi yolculuklar!

Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.

(5x1=5 Puan)

1. Dün çok yoruldum

a. odası küçüktür.

2. Geçen hafta çok hastaydı

b. sabaha kadar çalışıyorlar.

3. Özdemir, babası

c. bu sebeple okula gitmedi.

4. Gece 12’den

d. gibi öğretmen olacak.

5. Evdeki çalışma

e. çünkü toplantımız çok uzun sürdü.

9.

Aşağıdaki boşluklara uygun seçeneği seçiniz.

(10x0,5=5 Puan)

1. Uzun zaman________ onu görmek istiyorum.
a. –dan önce

b. –la

4
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c. –dan beri

2. Sinemaya git________ bilet aldı.
a. –tikten sonra

b. –meden önce

c. –meden sonra

3. Annesi et ________ kebap pişirdi.
a. aldıktan sonra

b. aldığı

c. alacak

4. Çocuklar sınav ________ çok iyi çalıştılar.
a. –dan sonra
5.

b. –madan önce

c. –dan önce

________ viski ________ şarap iç! Birini seç!
a. Hem, hem

b. Ne, ne

c. Ya, ya

6. Duyduğuma göre Ayşe ________.
a. ölmüş

b. öldü

c. ölür

7. Babam her akşam saat 20.00’de haber ________ .
a. seyretti

b. seyrediyor

c. seyreder

8. Öğrenci ________ çantasından alıyor.
a. kitaptan

b. kitabını

c. kitapını

9. Doğum günün kutlu ________!
a. ol

b. ola

c. olsun

10. Balkon ________ çiçekler çok güzel.
a. –daki

b. ki

5
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c. ta

D. ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.

10.

Aşağıda verilen konuda en az 80 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
Lütfen e-maili okuyunuz ve arkadaşınıza cevap veriniz.
Dikkat! Kendi adınızı kullanmayınız!

(15 Puan)

Sevgili arkadaşım,
nasılsın? İnternette Kıbrıs’ı gördüm. Çok güzel görünüyor! Bunun için
Ağustos ayında ülkeni ziyaret edeceğim. Daha fazla bilgi verebilir misin?
Nerede yaşıyorsun? Öğrenmek istiyorum. Şehirde mi, köyde mi? Orada deniz
var mı? Ne kadar nüfus var? Kıbrıslılar nasıl? Gençler vakitlerini nerede ve
nasıl geçirirler? Yazın insanlar ne yaparlar? Bir turist genellikle neler
yapabilir? Ben nereye gidebilirim? Nereyi ziyaret edebilirim?
Kıbrıs’ta yazın hava nasıl? Ceket getireyim mi? Nerede yemek yiyebilirim? İyi
lokantalar var mı? Fiyatlar nasıl? Orada en ünlü ve en nefis yemek hangisi?
Cevabını dört gözle bekliyorum.
Sevgilerimle,
Deniz

11.

Aşağıda verilen konuda en az 80 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
(15 Puan)
Siz, İngiltere’deki bir üniversitede öğrencisiniz. Anneniz size bir mesaj
gönderip dün vaktinizi nasıl geçirdiğinizi soruyor.

Başarılar dileriz!
6
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ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή Εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Η δομή του εξεταστικού δοκιμίου είναι η ακόλουθη:
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων από όλη την εξεταστέα ύλη
(5Χ6=30 μονάδες)
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις των 10 μονάδων από όλη την εξεταστέα ύλη
(4Χ10=40 μονάδες)
Μέρος Γ’: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις των 15 μονάδων από την ενότητα Γ7 – Αλγοριθμική Σκέψη και
Προγραμματισμός
(2Χ15=30 μονάδες)
Σημειώσεις:
(α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
(β) Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων και των Λογικών Κυκλωμάτων, καθώς και το λεκτικό
περιεχόμενό τους μπορούν να γίνουν με μολύβι.
(γ) Οι μοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δημιουργία προγραμμάτων, είναι η <iostream>,
<fstream>, <string>, <iomanip> , <cmath> και <climits>.
(δ) Θα χορηγείται τυπολόγιο με συναρτήσεις που περιλαμβάνονται στις βιβλιοθήκες <cmath> και
<string> και με σταθερές που περιλαμβάνονται στην βιβλιοθήκη <climits>.
(ε) Η έκδοση της γλώσσας C++ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος είναι η C++98 (ISO/IEC
14882:1998). Οποιεσδήποτε επεκτάσεις (extensions) παρέχονται από κάποιους μεταγλωττιστές
(compilers) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Εξεταστέα ύλη:
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης της Πληροφορικής
-

Δυαδικοί Αριθμοί





Μετατροπή από δυαδικό σύστημα σε δεκαδικό
Μετατροπή από δεκαδικό σύστημα σε δυαδικό
Συμπλήρωμα δυαδικού αριθμού ως προς 2
Πρόσθεση και αφαίρεση δυαδικών αριθμών

Το Υλικό/ Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
-

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής





Λογικές Πύλες ( NOT, AND, OR, NAND, NOR)
Λογικές Συναρτήσεις και Λογικά Κυκλώματα
Ελαχιστόροι – Μεγιστόροι
Χάρτες Karnaugh

Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής
-

Μεταβλητές, είσοδος/ έξοδος, τελεστές, έτοιμες συναρτήσεις C++
Δομές Διακλάδωσης
Δομές Επανάληψης
Μονοδιάστατοι Πίνακες (1D – Arrays)
Συμβολοσειρές (Strings)
Αρχεία (Files)

Σελίδα 1 από 2
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-

-

-

Συναρτήσεις (Functions)
Αλγόριθμοί Αναζήτησης (Searching Algorithms)
 Σειριακή Αναζήτηση (Sequential Search)
 Δυαδική Αναζήτηση (Binary Search)
Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (Sorting Algorithms)
 Αλγόριθμος Φυσαλίδας (Bubble Sort)
 Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Εισαγωγή (Insertion Sort)
Δισδιάστατοι Πίνακες (2D – Arrays)
Εγγραφές (Structures)

Βοηθητικό εγχειρίδιο:
1.

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ’ Λυκείου - Σημειώσεις και
ασκήσεις, ΥΑΠ, Ανατύπωση, 2020.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

Συνάρτηση
sqrt(x)
abs(x)

pow(x,y)

trunc(x)

round(x)

size()

clear()
empty()

getline(χ,y)

INT_MAX
INT_MIN

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <cmath>
Χρήση
Παράμετροι
Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του
Ένας θετικός αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
(ακέραιος ή πραγματικός)
πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του αριθμού x. Ένας αριθμός
Η επιστρεφόμενη τιμή εξαρτάται από τον τύπο (ακέραιος ή πραγματικός)
του αριθμού x.
Επιστρέφει το αποτέλεσμα της δύναμης xy. Η
Δύο πραγματικοί αριθμοί
επιστρεφόμενη τιμή είναι πραγματικός
αριθμός.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του αριθμού x
Ένας πραγματικός αριθμός
σε πραγματική μορφή, αγνοώντας το
δεκαδικό μέρος του.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του αριθμού x
Ένας πραγματικός αριθμός
σε πραγματική μορφή, στρογγυλοποιημένο
στην πλησιέστερη τιμή.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <string>
Επιστρέφει το μέγεθος μιας συμβολοσειράς.
Η επιστρεφόμενη τιμή είναι ακέραιος αριθμός
Καμία παράμετρος
που συμβολίζει από πόσα bytes αποτελείται
μια συμβολοσειρά.
το
μιας
Διαγράφει
περιεχόμενο
Καμία παράμετρος
συμβολοσειράς. Δεν επιστρέφει τίποτα.
Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά είναι άδεια. Η
Καμία παράμετρος
επιστρεφόμενη τιμή είναι τύπου Boolean.
Αποθηκεύει ολόκληρη μια συμβολοσειρά Η 1η παράμετρος (x) αφορά
που μπορεί να εισαχθεί από το πληκτρολόγιο την μέθοδο εισαγωγής της
συμβολοσειράς (π.χ. από το
ή από αρχείο (x) στο αντικείμενο y.
πληκτρολόγιο ή από αρχείο)
και η 2η παράμετρος (y)
αφορά το αντικείμενο στο
οποίο θα αποθηκευτεί η
συμβολοσειρά η οποία έχει
διαβαστεί αρχικά.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <climits>
Μέγιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η ακριβής
αριθμητική τιμή της είναι 32767 (στα 2 bytes) ή 2147483647 (στα 4 bytes)
Ελάχιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η ακριβής
αριθμητική τιμή της είναι -32768 (στα 2 bytes) ή -2147483648 (στα 4 bytes)
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Αλγόριθμοι Αναζήτησης (Searching Algorithms)

Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (Sorting Algorithms)

3.8

3.9

Στο εξεταστικό δοκίμιο δίναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών.

Σημείωση:

3.11 Εγγραφές (Structures)

3.10 Δισδιάστατοι Πίνακες (2D – Arrays)

Συναρτήσεις (Functions)

3.7

Δομές Επανάληψης

3.3

Αρχεία (Files)

Δομές Διακλάδωσης

3.2

3.6

Μεταβλητές, είσοδος/ έξοδος, τελεστές, έτοιμες συναρτήσεις C++

3.1

Συμβολοσειρές (Strings)

Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής

3

3.5

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

2.1

Μονοδιάστατοι Πίνακες (1D – Arrays)

Το Υλικό/ Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

2

3.4

Δυαδικοί Αριθμοί

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.1

ΓΝΩΣΗ

Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης της Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑ

1

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(15) 2021-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΣΕΛΙΔΕΣ.
ΟΔΗΓΙΕΣ
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη A’, Β’ και Γ’.
 Το μέρος Α΄ αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε
(5) μονάδες.
 Το μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
δέκα (10) μονάδες.
 Το μέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
δεκαπέντε (15) μονάδες.
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
 Οι μοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δημιουργία προγραμμάτων, είναι η
<iostream>, <fstream>, <string>, <iomanip>, <cmath> και <climits>.
 Η έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C++ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
υποψήφιος είναι η C++98 (ISO/IEC 14882:1998). Οποιεσδήποτε επεκτάσεις
(extensions) παρέχονται από κάποιους μεταγλωττιστές (compilers) δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.

Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων και των Λογικών Κυκλωμάτων, καθώς και
το λεκτικό περιεχόμενό τους μπορούν να γίνουν με μολύβι.
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ΜΕΡΟΣ A’
ΑΣΚΗΣΗ 1:
Ένα σχολείο θα πραγματοποιήσει εκδρομή για τους μαθητές του χρησιμοποιώντας
λεωφορεία. Η τιμή ενοικιάσεως για κάθε λεωφορείο είναι 50 ευρώ. Αν χρησιμοποιηθούν
περισσότερα από 15 λεωφορεία δίνεται έκπτωση 20% πάνω στη συνολική τιμή,
διαφορετικά δίνεται έκπτωση 10%.
Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα, το οποίο:
(α) Να δέχεται τον αριθμό των λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για να
πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
(Βαθμός 1)
(β) Να υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης καθώς και το τελικό ποσό (τελικό ποσό =
συνολική τιμή - έκπτωση) που πρέπει να πληρώσει το σχολείο.
(Βαθμοί 3)
(γ) Να τυπώνει το ποσό της έκπτωσης καθώς και το τελικό ποσό που πρέπει να
πληρώσει το σχολείο, όπως έχουν υπολογιστεί στο ερώτημα (β).
(Βαθμός 1)
ΑΣΚΗΣΗ 2:
Δίνονται ο δεκαδικός αριθμός Α=36 και οι δυαδικοί αριθμοί Β=01010101 και Γ=01010011.
(α) Να δείξετε ότι η αντίστοιχη τιμή του δεκαδικού αριθμού Α στο δυαδικό σύστημα είναι
(100100)2, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε στο
συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
(Βαθμοί 2)
(β) Να δείξετε ότι η αντίστοιχη τιμή του δυαδικού αριθμού Β στο δεκαδικό σύστημα είναι
(85)10, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε στο συγκεκριμένο
αποτέλεσμα.
(Βαθμοί 1)
(γ) Να γράψετε το συμπλήρωμα ως προς 2 του δυαδικού αριθμού Γ και να γράψετε στο
δυαδικό σύστημα το αποτέλεσμα της αφαίρεσης Β-Γ.
(Βαθμός 2)
ΑΣΚΗΣΗ 3:
(α) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω εντολής, η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα
προγραμματισμού C++, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε
στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα:
cout<<trunc(-6.5+pow(2,2))+abs(round(-sqrt(67)));
(Βαθμοί 2)
(β) Οι μεταβλητές a, b και c είναι τύπου integer και έχουν τις ακόλουθες τιμές: a = -3, b = 2
και c = 4.
Να γράψετε τις τιμές που θα έχουν οι λογικές μεταβλητές x και y (boolean), όταν
εκτελεστούν οι πιο κάτω εντολές στη γλώσσα προγραμματισμού C++ :
i) x = (b!=(3*pow(a,2)-1)) && ((abs(a)+ trunc((float)b/c))==b);
ii) y = !((b+c)>=a) || (sqrt(b*8)<=round(a+7.3));
(Βαθμοί 2)
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(γ) Να γράψετε τη λογική συνάρτηση F(x,y,z) που αντιστοιχεί στο πιο κάτω λογικό
κύκλωμα:

(Βαθμός 1)
ΑΣΚΗΣΗ 4:
(α) Να μετατρέψετε τις πιο κάτω λεκτικές προτάσεις στις αντίστοιχες λογικές εκφράσεις
στη γλώσσα προγραμματισμού C++:
i) Η μεταβλητή grade να είναι μεταξύ του 1 και του 100 συμπεριλαμβανομένων.
ii) Η μεταβλητή z να είναι ζυγός αριθμός και να μην ισούται με 8.
(Βαθμός 1)
(β) Το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ δέχεται 10 ακέραιους
αριθμούς και υπολογίζει και παρουσιάζει τους αριθμούς που είναι πολλαπλάσιοι του
5 καθώς και το πλήθος των αριθμών αυτών.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεών σας τέσσερα (4) από αυτά, αναφέροντας τον αριθμό της γραμμής στην
οποία εμφανίζεται το κάθε λάθος μαζί με τη διορθωμένη εντολή.
/*1*/
#include<iostream>
/*2*/
using namespace std;
/*3*/
int main(){
/*4*/
int i=0,count=0;
/*5*/
do {
/*6*/
cout<<"Δώσε ένα ακέραιο αριθμό:";
/*7*/
cin>>num;
/*8*/
if (num%5=0){
/*9*/
count++;
/*10*/
cout<<"Ο αριθμός "<<num<<" είναι πολλαπλάσιο του 5"<<endl;
/*11*/
}
/*12*/
i++;
/*13*/
} while (i>10);
/*14*/ cin<<count<<endl;
/*15*/ return 0;
/*16*/ }
(Βαθμοί 2)
(γ) Δίνεται το πιο κάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Χωρίς
να αλλοιωθεί η λογική του, να γράψετε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος
χρησιμοποιώντας την περιπτωσιακή δομή switch.
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if (flag=='Ζ')
cout<<"ΖΕΣΤΟ"<<endl;
else if (flag=='Χ')
cout<<"ΧΛΙΑΡΟ"<<endl;
else if (flag=='Κ')
cout<<"ΚΡΥΟ"<<endl;
else
cout<<"Λανθασμένη τιμή"<<endl;
(Βαθμοί 2)
ΑΣΚΗΣΗ 5:
Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++.
/*1*/
/*2*/
/*3*/
/*4*/
/*5*/
/*6*/
/*7*/
/*8*/
/*9*/
/*10*/
/*11*/
/*12*/
/*13*/
/*14*/
/*15*/
/*16*/
/*17*/

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
string st1,st2;
int s1,s2;
getline(cin,st1);
cout<<st1<<endl;
cin>>st2;
cout<<st2<<endl;
s1=st1.size();
s2=st2.size();
cout<<s1<<endl;
cout<<s2<<endl;
Α

return 0;
}

Ας υποθέσουμε ότι για τις συμβολοσειρές st1 και st2, εισάγονται από το πληκτρολόγιο οι
φράσεις "Εξετάσεις Πληροφορικής" και "Προγραμματισμός στη C++" αντίστοιχα.
(α)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας τα αποτελέσματα των εντολών που
βρίσκονται στις γραμμές 8 και 10 του πιο πάνω προγράμματος.
(Βαθμοί 2)

(β)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας τα αποτελέσματα των εντολών που
βρίσκονται στις γραμμές 13 και 14 του πιο πάνω προγράμματος.
(Βαθμοί 2)

(γ)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας την εντολή που πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση A (γραμμή 15), ώστε να τυπωθούν οι τρεις (3) πρώτοι χαρακτήρες της
γραμματοσειράς st1.
(Βαθμός 1)
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ΑΣΚΗΣΗ 6:
Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++.
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;

Α

{

float ipot;
ipot=sqrt(pow(a,2)+ pow(b,2));
return ipot;
}
void evperim(int a, int b, float ipot, float &evad, float &perim){
evad=a*b/2;
perim=a+b+ipot;
}

Β

int main(){
int plevra1,plevra2;
float ipotin,evadon,perimeter;
string message;
cout<<"Δώσε τις κάθετες πλευρές του τριγώνου:";
cin>>plevra1>>plevra2;
ipotin=ipotinousa(plevra1,plevra2);

Γ

cout<<"Υποτείνουσα:"<<fixed<<setprecision(2)<<ipotin<<endl;
cout<<"Εμβαδόν τριγώνου:"<<fixed<<setprecision(2)<<evadon<<endl;
cout<<"Περίμετρος τριγώνου:"<<fixed<<setprecision(2)<<perimeter;
message=check(evadon,perimeter);
cout<<message;
return 0;
}
(α)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας την επικεφαλίδα της συνάρτησης
ipotinousa, που πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση A, έτσι ώστε η συνάρτηση να
δέχεται τις δύο κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου και να υπολογίζει και να
επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) την υποτείνουσά του.
(Βαθμός 1)
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(β)

Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την εντολή που πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση Γ, η οποία καλεί τη συνάρτηση evperim που δέχεται τις δύο κάθετες
πλευρές και την υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου και υπολογίζει και
επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) το εμβαδό και την
περίμετρό του.
(Βαθμός 1)

(γ)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας τη συνάρτηση check, που πρέπει να
τοποθετηθεί στη θέση Β, η οποία δέχεται το εμβαδόν και την περίμετρο του
ορθογωνίου τριγώνου και επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως
πρόγραμμα) το μήνυμα «Είναι ίσα» όταν το εμβαδόν είναι ίσο με την περίμετρο,
διαφορετικά επιστρέφει το μήνυμα «Άνισα»
(Βαθμοί 3)
ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β’
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΚΗΣΗ 7:
Δίνεται η πιο κάτω λογική συνάρτηση:
F (A,B,C) = A’B’C’ + AB’C + ABC + Α’ΒC’
(α) Να δημιουργήσετε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης.
(Βαθμοί 3)
(β) Να σχεδιάσετε τον χάρτη Karnaugh που αντιστοιχεί στη συνάρτηση.
(Βαθμοί 3)
(γ) Να απλοποιήσετε τη συνάρτηση (στην πιο απλή της μορφή), με τη χρήση χάρτη
Karnaugh και να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα που θα προκύψει μετά την
απλοποίηση.
(Βαθμοί 4)
ΑΣΚΗΣΗ 8:
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δημιουργεί μια εγγραφή με το όνομα mathitis, η οποία να περιλαμβάνει τα μέλη: το
όνομα του μαθητή (string), το τμήμα του μαθητή (string), τον αριθμό των απουσιών
του (integer), καθώς και το αν είναι άπορος ή όχι (boolean). Στη συνέχεια, να ορίζει ένα
μονοδιάστατο πίνακα εγγραφών 25 θέσεων τύπου mathitis με το όνομα s_class.
(Βαθμοί 3)
(β) Να δέχεται τα πιο πάνω στοιχεία για 25 μαθητές από το πληκτρολόγιο και να τα
αποθηκεύει στον μονοδιάστατο πίνακα εγγραφών s_class, όπως αυτός έχει οριστεί στο
ερώτημα (α).
(Βαθμοί 2)
(γ) Να υπολογίζει και να τυπώνει:
(i)

τον μέσο όρο των απουσιών των άπορων μαθητών. Ο μέσος όρος να τυπώνεται
με 2 δεκαδικά ψηφία. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας άπορος
μαθητής με απουσίες.

(ii) τα ονόματα των άπορων μαθητών του Β5. Στην περίπτωση που δεν βρέθηκε
κανένας άπορος μαθητής να τυπώνεται το μήνυμα «Δεν υπάρχουν άποροι
μαθητές στο Β5».
(Βαθμοί 5)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου 1 (πληκτρολόγιο)
(για 4 μαθητές μόνο)
Μαρίνα Β3 15 1
Γιώργος Β5 20 1
Μάριος Β5 40 1
Μαρία Β2 20 0
Παράδειγμα Εξόδου 1 (οθόνη)
(για 4 μαθητές μόνο)
Δώσε στοιχεία μαθητή: Όνομα, τμήμα, αριθμό απουσιών, άπορος:
Μέσος όρος απουσιών άπορων μαθητών:25.00
Γιώργος
Μάριος
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Παράδειγμα Εισόδου 2
(για 4 μαθητές μόνο)
(πληκτρολόγιο)
Μαρίνα Β3 15 1
Γιώργος Β5 17 0
Μάριος Β5 40 0
Μαρία Β2 25 1
Παράδειγμα Εξόδου 2 (οθόνη)
(για 4 μαθητές μόνο)
Δώσε στοιχεία μαθητή: Όνομα, τμήμα, αριθμό απουσιών, άπορος:
Μέσος όρος απουσιών άπορων μαθητών:20.00
Δεν υπάρχουν άποροι μαθητές στο Β5

ΑΣΚΗΣΗ 9:
Ο κωδικός που ελέγχει την πρόσβαση της κύριας εισόδου ενός κτιρίου είναι 16-ψήφιος και
αποτελείται από μονοψήφιους αριθμούς από το 0 μέχρι και το 9 συμπεριλαμβανομένων, σε
μορφή τετραγωνικού πίνακα 4 γραμμών και 4 στηλών.
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δέχεται 16 ακέραιους θετικούς αριθμούς από το 0 μέχρι και το 9
συμπεριλαμβανομένων και να τους καταχωρίζει σε τετραγωνικό πίνακα 4 γραμμών και
4 στηλών με το όνομα code. Να θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν
χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
(Βαθμοί 3)
(β) Να δηλώνει και να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση pzeros, η οποία να δέχεται ως
παράμετρο τον δισδιάστατο πίνακα code και να επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main
(κυρίως πρόγραμμα): i) τον συνολικό αριθμό των μηδενικών (πλήθος) που υπάρχουν
στην κύρια και στη δευτερεύουσα διαγώνιο του πίνακα, και ii) τον αριθμό των
υπόλοιπων μηδενικών του πίνακα (δηλαδή αυτών που δεν ανήκουν ούτε στην κύρια
ούτε και στη δευτερεύουσα διαγώνιο του πίνακα).
(Βαθμοί 5)
(γ) Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μηδενικών που ανήκουν στην κύρια
και στη δευτερεύουσα διαγώνιο του πίνακα είναι ίσος με το πλήθος των υπόλοιπων
μηδενικών που υπάρχουν στον πίνακα, να εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Ελεύθερη
πρόσβαση» διαφορετικά να εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Λάθος κωδικός».
(Βαθμοί 2)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου 1
(πληκτρολόγιο)
4 2 5 0
0 0 1 8
6 3 0 0
2 4 0 9

Παράδειγμα Εξόδου 1(οθόνη)
Δώσε 16 ακέραιους αριθμούς από 0 μέχρι 9:
Ελεύθερη πρόσβαση

Παράδειγμα Εισόδου 2
(πληκτρολόγιο)
2 6 0 0
3 0 5 6
2 9 0 1
4 0 9 7

Παράδειγμα Εξόδου 2(οθόνη)
Δώσε 16 ακέραιους αριθμούς από 0 μέχρι 9:
Λάθος κωδικός
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ΑΣΚΗΣΗ 10:
Μια φωλιά μυρμηγκιών αποτελείται από ένα αριθμό διαδοχικών θαλάμων. Αρχικά, σε κάθε
ένα από τους Ν πρώτους θαλάμους υπάρχουν Ν μυρμήγκια, ενώ οι υπόλοιποι θάλαμοι είναι
άδειοι. Θεωρούμε ότι ο συνολικός αριθμός των θαλάμων είναι ίσος με τον συνολικό αριθμό
των μυρμηγκιών της φωλιάς. Στόχος των μυρμηγκιών είναι να μετακινηθούν έτσι ώστε,
τελικά, να βρίσκεται ένα μυρμήγκι σε κάθε θάλαμο. Κάθε μυρμήγκι μπορεί σε κάθε ένα του
βήμα να μετακινηθεί μόνο στον διπλανό δεξιά θάλαμο. Επίσης, ένα μυρμήγκι χρειάζεται ένα
λεπτό για να μετακινηθεί από θάλαμο σε θάλαμο και κάθε λεπτό μετακινείται μόνο ένα
μυρμήγκι. Σημειώνεται ότι κατά τη μετακίνηση των μυρμηγκιών κάθε θάλαμος μπορεί να
φιλοξενήσει και περισσότερα από Ν μυρμήγκια.
1 λεπτό για κάθε μετακίνηση στο διπλανό θάλαμο
...

Για Ν=3

3

3

3

Τρεις αρχικοί θάλαμοι με 3
μυρμήγκια στον καθένα.

Άδειοι θάλαμοι στα δεξιά για μετακίνηση
ενός (1) μυρμηγκιού στον καθένα.

Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο να δέχεται ένα θετικό
ακέραιο αριθμό Ν μεταξύ του 2 και του 20 συμπεριλαμβανομένων (2<=Ν<=20). Να
θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
Ακολούθως να υπολογίζει και να τυπώνει:
(α)

Τον αριθμό των μυρμηγκιών που βρίσκονται συνολικά στους αρχικούς θαλάμους.
(Βαθμοί 2)

(β)

Τον αριθμό των άδειων θαλάμων που χρειάζονται τα μυρμήγκια για να μετακινηθούν
έτσι ώστε να βρίσκεται ένα μυρμήγκι σε κάθε θάλαμο.
(Βαθμοί 3)

(γ)

Τον συνολικό χρόνο που χρειάζονται τα μυρμήγκια για να μετακινηθούν έτσι ώστε σε
κάθε θάλαμο να βρίσκεται μόνο ένα μυρμήγκι.
(Βαθμοί 5)

Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου 1
(πληκτρολόγιο)
3

Παράδειγμα Εισόδου 2
(πληκτρολόγιο)
4

Παράδειγμα Εξόδου 1 (οθόνη)
Δώσε ένα ακέραιο αριθμό (Ν):
Αριθμός μυρμηγκιών:9
Αριθμός άδειων θαλάμων:6
Συνολικός χρόνος (λεπτά):27
Παράδειγμα Εξόδου 2 (οθόνη)
Δώσε ένα ακέραιο αριθμό (Ν):
Αριθμός μυρμηγκιών:16
Αριθμός άδειων θαλάμων:12
Συνολικός χρόνος (λεπτά):96

ΤΕΛΟΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ’
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΣΚΗΣΗ 11:
Ο Δήμος Λευκωσίας για λόγους εξωραϊσμού του χώρου της τάφρου που βρίσκεται
περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό προσφορών για αγορά
φυτών από διάφορα φυτώρια της Κύπρου. Στον διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος 20
διαφορετικά φυτώρια από ολόκληρη την Κύπρο με 5 διαφορετικά είδη φυτών το κάθε
φυτώριο. Τα ονόματα των 20 φυτωρίων καταχωρίζονται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα με
το όνομα names. Οι τιμές για τα 5 διαφορετικά είδη φυτών καταχωρίζονται σε ένα άλλο
πίνακα πραγματικών αριθμών δύο διαστάσεων με το όνομα prices που είναι
παράλληλος με τον πρώτο πίνακα.
Παράδειγμα:
names

prices
0

1

2

3

4

0

DFlowerShop

0

8.30

12.00

10.50

7.25

6.50

1

TGarden

1

9.20

11.50

11.00

6.75

5.90

2

ModGarden

2

8.30

11.20

10.80

6.60

6.50

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

ModernPlants

18

9.10

11.10

11.30

7.75

7.90

19

FlowerArt

19

8.30

10.20

10.80

6.80

6.00

Η 1η γραμμή (γραμμή με δείκτη 0) του
πίνακα prices αντιπροσωπεύει τις
τιμές για 5 διαφορετικά είδη φυτών
που έχει δώσει το φυτώριο
DFlowerShop π.χ. η τιμή για το 1ο είδος
φυτού είναι €8.30, του 2ου €12.00, του
3ου €10.50, του 4ου €7.25 και του 5ου
€6.50.

Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
α) Να καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα names το όνομα του κάθε φυτώριου και στον
παράλληλο δισδιάστατο πίνακα prices τις τιμές για το κάθε ένα από τα 5 διαφορετικά
είδη φυτών. Να θεωρήσετε ότι όλα τα στοιχεία δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται
οποιοσδήποτε έλεγχος.
(Βαθμοί 3)
β) Να υπολογίζει τη συνολική τιμή και για τα 5 διαφορετικά είδη φυτών του κάθε
φυτωρίου και να την τοποθετεί σε ένα άλλο παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα με το
όνομα totals.
(Βαθμοί 3)
γ) Να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση m10, η οποία θα λαμβάνει ως παράμετρο από το
κυρίως πρόγραμμα τον πίνακα totals, και να υπολογίζει και να επιστρέφει στην κύρια
συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) το πλήθος των φυτωρίων που ο μέσος όρος
των τιμών που έχουν προσφέρει και για τα 5 διαφορετικά είδη φυτών είναι μικρότερος
από 10. Το πλήθος αυτό να τυπώνεται στο κυρίως μέρος του προγράμματος.
(Βαθμοί 4)
δ) Να ταξινομεί τους πίνακες names και totals σε φθίνουσα σειρά με βάση τις συνολικές
τιμές του πίνακα totals. Η ταξινόμηση να γίνει με τη χρήση του αλγόριθμου εισαγωγής
(insertion sort). Ακολούθως, να εμφανίζει στην οθόνη τα ονόματα των τριών (3)
φυτωρίων που έχουν δώσει τη χαμηλότερη συνολική τιμή και για τα 5 διαφορετικά
είδη φυτών. Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν μόνο τρία φυτώρια που έδωσαν τις τρεις (3)
χαμηλότερες συνολικές τιμές.
(Βαθμοί 5)
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Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου
(πληκτρολόγιο)

(για 5 φυτώρια και 5 διαφορετικά είδη φυτών)

DFlowerShop 8.30 12.00 10.50 7.25 6.50
TGarden 9.20 11.50 11.00 6.75 5.90
ModGarden 8.30 11.20 10.80 6.60 6.50
DesignPlants 9.00 11.30 12.50 9.50 8.60
FlowerVision 8.20 10.30 10.90 6.40 6.00
Παράδειγμα Εξόδου
(οθόνη)

(για 5 φυτώρια και 5 διαφορετικά είδη φυτών)

Δώσε το όνομα κάθε φυτωρίου και τις τιμές για το κάθε ένα από τα
5 διαφορετικά είδη φυτών:
Πλήθος φυτωρίων με μέσο όρο τιμών <10:4
Τα 3 φυτώρια με την χαμηλότερη συνολική τιμή...
TGarden
ModGarden
FlowerVision
ΑΣΚΗΣΗ 12:
Η εταιρεία πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων CarSalesLtd, στην προσπάθειά της για
καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των εργασιών της, σας ζητά να δημιουργήσετε ένα
πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δημιουργεί μια εγγραφή με το όνομα car, η οποία να περιλαμβάνει τα πιο κάτω μέλη:





Μάρκα (string)
Αριθμός εγγραφής (string)
Χρώμα (string)
Τιμή (integer)

Στη συνέχεια να διαβάζει τα στοιχεία (μάρκα, αριθμό εγγραφής, χρώμα και τιμή) για τα
100 αυτοκίνητα που διαθέτει προς πώληση από το αρχείο askisi12IN.txt και τα στοιχεία
αυτά να τα αποθηκεύει σ’ ένα πίνακα εγγραφών τύπου car, με το όνομα carSt.
(Βαθμοί 4)
(β) Να διαβάζει από το αρχείο afxisi.txt τον αριθμό εγγραφής και το ποσό της αύξησης
της τιμής για το κάθε αυτοκίνητο. To αρχείο αυτό περιέχει μόνο τα αυτοκίνητα που θα
έχουν αύξηση στην αρχική τους τιμή, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, η τιμή κάποιων
αυτοκινήτων που υπάρχουν στο αρχείο askisi12IN.txt να μην αυξηθεί. Το ποσό
αύξησης της τιμής για το κάθε αυτοκίνητο θα προστίθεται στην αρχική τιμή. Στη συνέχεια,
όλα τα στοιχεία και των 100 αυτοκινήτων να καταχωρίζονται στο αρχείο
askisi12OUT.txt. Να θεωρήσετε ότι στο αρχείο afxisi.txt δεν μπορούν να υπάρξουν
καταχωρήσεις για άλλα αυτοκίνητα εκτός από τα 100 αυτοκίνητα που έχουν ήδη
καταχωρηθεί στο αρχείο askisi12IN.txt.
(Βαθμοί 4)
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(γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη την τιμή και το χρώμα του ακριβότερου
αυτοκινήτου που διαθέτει η εταιρεία. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει μόνο ένα τέτοιο
αυτοκίνητο.
(Βαθμοί 3)
(δ) Να δέχεται τον αριθμό εγγραφής ενός αυτοκινήτου και να εντοπίζει και να εμφανίζει
στην οθόνη τη μάρκα του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αυτοκίνητο με τον
συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής, να εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει τέτοιο
αυτοκίνητο». Η αναζήτηση να γίνεται με τη χρήση του αλγόριθμου σειριακής
αναζήτησης (sequential search). Σημειώνεται ότι ο αριθμός εγγραφής είναι μοναδικός.
(Βαθμοί 4)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου
(για 10 αυτοκίνητα μόνο)
(από αρχείο askisi12IN.txt)
HONDA KNP231 WHITE 3250
TOYOTA KME134 BLACK 4200
BMW MYR654 RED 10200
VW LKR343 GREY 7900
VOLVO MOE899 BLUE 9400
MAZDA KNP805 YELLOW 6750
MERCEDES KLL248 WHITE 12500
HONDA KRZ378 BLUE 10500
NISSAN MYN555 BLACK 11600
BMW KNR111 GREY 9900
(από αρχείο afxisi.txt)
MYR654 200
MOE899 150
KRZ378 100
KNR111 300
KLL248 500
(από πληκτρολόγιο)
KME134
Παράδειγμα Εξόδου
(για 10 αυτοκίνητα μόνο)
(στο αρχείο askisi12OUT.txt)
HONDA KNP231 WHITE 3250
TOYOTA KME134 BLACK 4200
BMW MYR654 RED 10400
VW LKR343 GREY 7900
VOLVO MOE899 BLUE 9550
MAZDA KNP805 YELLOW 6750
MERCEDES KLL248 WHITE 13000
HONDA KRZ378 BLUE 10600
NISSAN MYN555 BLACK 11600
BMW KNR111 GREY 10200
(στη οθόνη)
Τιμή και χρώμα ακριβότερου αυτοκινήτου:13000 WHITE
Δώσε αριθμό εγγραφής αυτοκινήτου:
TOYOTA

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

Συνάρτηση
sqrt(x)
abs(x)

pow(x,y)

trunc(x)

round(x)

size()

clear()
empty()

getline(x,y)

INT_MAX

INT_MIN

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <cmath>
Χρήση
Παράμετροι
Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του
Ένας θετικός αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
(ακέραιος ή πραγματικός)
πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του Ένας αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή (ακέραιος ή πραγματικός)
εξαρτάται από τον τύπο του αριθμού x.
Επιστρέφει το αποτέλεσμα της
Δύο πραγματικοί αριθμοί
δύναμης xy. Η επιστρεφόμενη τιμή
είναι πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του
Ένας πραγματικός αριθμός
αριθμού x σε πραγματική μορφή,
αγνοώντας το δεκαδικό μέρος του.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του
αριθμού x σε πραγματική μορφή, Ένας πραγματικός αριθμός
στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη τιμή.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <string>
Επιστρέφει
το
μέγεθος
μιας
συμβολοσειράς. Η επιστρεφόμενη τιμή
είναι ακέραιος αριθμός που συμβολίζει
Καμία παράμετρος
από πόσα bytes αποτελείται μια
συμβολοσειρά.
Διαγράφει το περιεχόμενο μιας
Καμία παράμετρος
συμβολοσειράς. Δεν επιστρέφει τίποτα.
Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά είναι
άδεια. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
Καμία παράμετρος
τύπου Boolean.
Αποθηκεύει ολόκληρη μια συμβολο- Η 1η παράμετρος (x) αφορά
σειρά που μπορεί να εισαχθεί από το την μέθοδο εισαγωγής της
πληκτρολόγιο ή από αρχείο (x) στο συμβολοσειράς (π.χ. από το
αντικείμενο y.
πληκτρολόγιο ή από αρχείο)
και η 2η παράμετρος (y)
αφορά το αντικείμενο στο
οποίο θα αποθηκευτεί η
συμβολοσειρά η οποία έχει
διαβαστεί αρχικά.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <climits>
Μέγιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η
ακριβής αριθμητική τιμή της είναι 32767 (στα 2 bytes) ή 2147483647
(στα 4 bytes)
Ελάχιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η
ακριβής αριθμητική τιμή της είναι -32768 (στα 2 bytes) ή 2147483648
(στα 4 bytes)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (19)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α΄ και Β΄.
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 10 ερωτήσεις x 5 μονάδες = 50 μον.
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 5 ερωτήσεις x 10 μονάδες = 50 μον.
Σύνολο ερωτήσεων: 15

Σύνολο μονάδων: 100

Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, κριτική θεώρηση και σύνθεση θεμάτων που αφορούν
έννοιες, φαινόμενα, νόμους, θεωρίες της εξεταστέας ύλης και γενικές γνώσεις των προηγούμενων τάξεων που δε
συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη αλλά απαιτούνται για την κατανόηση των θεμάτων της Οργανικής Χημείας. Οι
ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις διαδικασίες της Επιστήμης και της Επιστημονικής Έρευνας, όπως: επεξεργασία
δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό
πειραμάτων κ.α. Θα ζητείται η λύση αριθμητικών προβλημάτων / ασκήσεων.
➢ Το εξεταστικό δοκίμιο θα είναι ενιαίο και οι υποψήφιοι θα εξετάζονται χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα.
➢ Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
➢ Θα δίνονται:
• Περιοδικός Πίνακας
• Πίνακας Απορροφήσεων IR
• Πίνακας Χημικών Μετατοπίσεων 1Η-ΝΜR

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Εισαγωγή
1.1 Διέγερση και υβριδισμός sp3 του ατόμου του άνθρακα στις οργανικές ενώσεις.
1.2 Χημικοί τύποι (Ε.Τ., Μ.Τ., Σ.Τ.). Προσδιορισμός του Μ.Τ. οργανικής ένωσης με δεδομένα τον Γ.Μ.Τ. ή την ομόλογη
σειρά και την κατά μάζα περιεκτικότητα του ενός από τα στοιχεία της οργανικής ένωσης. Υπολογισμός της σχετικής
μοριακής μάζας με δεδομένα που αφορούν σε ποσότητες mole ή και μάζας ή και όγκου. Υπολογισμός του Μ.Τ.
μιας οργανικής ένωσης με δεδομένα τον Γ.Μ.Τ. ή την ομόλογη σειρά και την κατά μάζα περιεκτικότητα του ενός
από τα στοιχεία της οργανικής ένωσης.
1.3 Κατάταξη των οργανικών ενώσεων με βάση τη μορφή της ανθρακοαλυσίδας, το είδος του δεσμού και τη
χαρακτηριστική ομάδα. Τάξη ατόμων άνθρακα και ατόμων υδρογόνου σε οργανική ένωση.
1.4 Η έννοια της ομόλογης σειράς. Γενικοί Μοριακοί Τύποι. Συσχέτιση της χημικής συμπεριφοράς των οργανικών
ενώσεων με το είδος των λειτουργικών ομάδων που περιέχονται στo μόριό τους.
1.5 Εφαρμογή των κανόνων της IUPAC στην ονοματολογία των οργανικών ενώσεων (έως δέκα άτομα άνθρακα) με τις
χαρακτηριστικές/λειτουργικές ομάδες που μελετώνται. Εμπειρικές ονομασίες μόνο για αιθίνιο, μεθανάλη, αιθανάλη,
προπανόνη, μεθανικό οξύ, αιθανικό οξύ, αιθανοδιικό οξύ και 2-υδροξυπροπανικό οξύ.
1.6 Συντακτική ισομέρεια που οφείλεται σε ένα από τα ακόλουθα: διάταξη της ανθρακοαλυσίδας, χαρακτηριστική
ομάδα, θέση πολλαπλού δεσμού/χαρακτηριστικής ομάδας.
Στερεοχημική ισομέρεια:
▪ Οπτική ισομέρεια: ασύμμετρο άτομο άνθρακα, οπτική ενεργότητα, οπτικά ισομερή, ρακεμικό μίγμα, στερεοχημικοί
τύποι με στερεοχημικά σύμβολα.
▪ Γεωμετρική ισομέρεια (cis – trans): γεωμετρικά ισομερή, στερεοχημικοί τύποι.
1.7 Διαμοριακές δυνάμεις (διασποράς, διπόλου-διπόλου, δεσμός υδρογόνου) – Φυσικές ιδιότητες των οργανικών
ενώσεων. Ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων και παράγοντες που την επηρεάζουν. Επίδραση διαμοριακών
δυνάμεων στις φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων (φυσική κατάσταση, σημείο ζέσεως, πτητικότητα,
διαλυτότητα). Σύγκριση της πυκνότητας οργανικών ενώσεων με την πυκνότητα του νερού, χωρίς επεξήγηση.
1.8 Σχεδιασμός απλών πειραμάτων για να μελετούν και να συγκρίνουν ομοιότητες και διαφορές στις φυσικές και
χημικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων των ομόλογων σειρών που μελετήθηκαν.
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1.9 Φασματοσκοπικές μέθοδοι. Βασικές αρχές φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR) και πυρηνικού μαγνητικού
συντονισμού (1Η–ΝΜR). Φάσματα IR και συσχέτισή τους με τα δομικά χαρακτηριστικά οργανικών ενώσεων που
μελετώνται. Φάσματα 1Η–ΝΜR (χαμηλής και υψηλής ανάλυσης) και συσχέτισή τους με τα δομικά χαρακτηριστικά
οργανικών ενώσεων που μελετώνται.
1.10 Συσχέτιση των οργανικών ενώσεων, που ανήκουν στις ομόλογες σειρές που μελετούνται, με κριτήριο τις μεθόδους
παρασκευής, τις χημικές ιδιότητες, τα φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά.
2. Αλκάνια
2.1 Ονοματολογία. Φυσικές ιδιότητες. Ισομέρεια. Φασματοσκοπία IR και 1Η–ΝΜR.
2.2 Υβριδισμός sp3 και γεωμετρία των sp3 υβριδισμένων τροχιακών των ατόμων του άνθρακα, δημιουργία σ – δεσμών
στα αλκάνια. Γεωμετρικό σχήμα του μορίου του μεθανίου.
2.3 Χημικές ιδιότητες:
Χημική εξίσωση πλήρους καύσης και προϊόντα ατελούς καύσης. Μονοαλογόνωση αλκανίων. Μηχανισμός
αντίδρασης και συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στους μηχανισμούς. Ομολυτική και ετερολυτική σχάση.
Μηχανισμός αντίδρασης μονοαλογόνωσης (με επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας) μεθανίου και αιθανίου ή άλλου
αλκανίου του οποίου θα δίνεται το προϊόν μονοαλογόνωσης.
3. Αλκένια – Αλκίνια
3.1 Ονοματολογία. Φυσικές ιδιότητες. Ισομέρεια.
3.2 Υβριδισμός sp2 / sp και γεωμετρία των υβριδισμένων τροχιακών των ατόμων του άνθρακα σε ακόρεστες ενώσεις.
Δημιουργία σ– και π– δεσμών. Γεωμετρικά σχήματα των μορίων του αιθενίου και του αιθινίου. Επεξήγηση της
διαφοράς της ισχύος σ– και π– δεσμών μεταξύ ατόμων άνθρακα.
3.3 Μέθοδοι παρασκευής αλκενίων: Αφυδάτωση αλκοολών (H2SO4/θ, Aℓ2O3/θ) και αφυδραλογόνωση
αλκυλαλογονιδίων. Μέθοδοι παρασκευής αλκινίων: Παρασκευή του αιθινίου από το ανθρακασβέστιο. Παρασκευή
αλκινίων με διπλή αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων (όπου τα αλογόνα βρίσκονται σε γειτονικά άτομα άνθρακα).
Ευκολία αφυδάτωσης των αλκοολών, απόσπαση -Η και -ΟΗ, καθώς και ευκολία αφυδραλογόνωσης των
αλκυλαλογονιδίων, απόσπαση -Χ και -Η (χωρίς επεξήγηση).
3.4 Χημικές ιδιότητες:
Κοινές χημικές ιδιότητες των αλκενίων και των αλκινίων. Προσθήκη στον πολλαπλό δεσμό των αντιδραστηρίων
H2/καταλύτη, X2/CCℓ4 καθώς και HX, H2O (στα αλκίνια μόνο οι πλήρεις αντιδράσεις). Μηχανισμός ετερολυτικής
ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης υδραλογόνου, ΗΧ, σε διπλό δεσμό. Σταθερότητα καρβοκατιόντος στα αλκύλια.
Κανόνας Markovnikov. Αντιστροφή του κανόνα Markovnikov κατά την προσθήκη HBr στα αλκένια με επίδραση UV.
Πολυμερισμός μορίων με διπλό δεσμό με αναφορά στις γενικές συνθήκες πολυμερισμού.
Οξειδωτική διάσπαση με διαλύματα KMnO4 ή K2Cr2O7 σε όξινο περιβάλλον (οι αντιδράσεις χωρίς συντελεστές).
Χημική εξίσωση πλήρους καύσης και προϊόντα ατελούς καύσης. Συσχέτιση της ατελούς καύσης των αλκανίων,
αλκενίων ή αλκινίων με τη σύστασή τους. Χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων υποκατάστασης του ακετυλενικού
υδρογόνου (–CCH) με το αντιδραστήριο Τollens.
4. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
4.1 Δομή Kekulé για το βενζόλιο, λόγοι απόρριψης. Υβρίδιο συντονισμού του βενζολίου. Δομή του μορίου του
βενζολίου με τη θεωρία των μοριακών τροχιακών. Ταξινόμηση σε αρένια και αρύλια. Φασματοσκοπία 1Η–ΝΜR.
4.2 Ονοματολογία κατά IUPAC αρωματικών ενώσεων που έχουν μέχρι δύο υποκαταστάτες στον αρωματικό δακτύλιο,
όπου υποκαταστάτες μπορεί να είναι τα αλκύλια (-R), τα αλογόνα (Cℓ, Br) και οι χαρακτηριστικές ομάδες -COOH,
-OH, -NO2, -CHO, και -COCH3 (απ’ ευθείας ενωμένες στον αρωματικό δακτύλιο). Τις εμπειρικές ονομασίες των
ακόλουθων αρωματικών ενώσεων: τολουόλιο, στυρόλιο, βενζαλδεΰδη, ακετοφαινόνη, βενζοϊκό οξύ, βενζυλική
αλκοόλη, βενζυλοχλωρίδιο.
4.3 Φυσικές ιδιότητες του τολουολίου.
4.4 Μέθοδοι παρασκευής βενζολίου: τριμερισμός του ακετυλενίου, αποκαρβοξυλίωση του βενζοϊκού νατρίου.
Μέθοδος παρασκευής τολουολίου: αλκυλίωση του βενζολίου (Friedel- Crafts).
4.5 Χημικές ιδιότητες:
Χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης αρωματικού πυρήνα στις κατάλληλες
συνθήκες (νίτρωση, αλογόνωση, ακυλίωση, αλκυλίωση). Αντίδραση σχηματισμού του ηλεκτρονιόφιλου
αντιδραστηρίου ΝΟ2+. Υποκαταστάτες όρθο-, πάρα- (-R, -Cℓ, -Br ) και μέτα- (-CHO, -COR, -COOR, -COOH, -NO2).
Επίδραση υποκαταστάτη στην ταχύτητα αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης με αναφορά στη μετατόπιση
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του ηλεκτρονιακού νέφους. Πιθανά μονοϋποκατεστημένα αλογονοπαράγωγα ή νιτροπαράγωγα σε αρωματικό
πυρήνα με δύο υποκαταστάτες ή τρεις όμοιους υποκαταστάτες.
Χημικές αντιδράσεις πλευρικής αλυσίδας. Χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων μονοαλογόνωσης (Cℓ2, Br2) της
πλευρικής αλυσίδας του τολουολίου με επίδραση φωτός και μηχανισμός μονοαλογόνωσης ελευθέρων ριζών.
Αλκαλική υδρόλυση του βενζυλοχλωριδίου.
Οξείδωση των ομολόγων του βενζολίου και αρωματικών ενώσεων (υδρογονανθράκων με ακόρεστη πλευρική
ανθρακοαλυσίδα, αλκοολών και καρβονυλικών) με KMnO4 ή K2Cr2O7 σε όξινο περιβάλλον. Χημική εξίσωση
πλήρους καύσης και προϊόντα ατελούς καύσης. Συσχέτιση ατελούς καύσης των αρωματικών υδρογονανθράκων με
τη σύστασή τους.
5. Αλκοόλες
5.1 Ταξινόμηση υδροξυενώσεων, ονοματολογία, φυσικές ιδιότητες, φασματοσκοπία IR και 1Η–ΝΜR, ισομέρεια.
5.2 Μέθοδοι παρασκευής: Αλκαλική υδρόλυση μονοαλογονοαλκανίων, ενυδάτωση αλκενίων, αναγωγή καρβονυλικών
ενώσεων (LiAℓH4, NaBH4, H2/καταλύτης), αναγωγή μονοκαρβοξυλικών οξέων (LiAℓH4) και υδρόλυση εστέρων
(όξινη και αλκαλική). Μηχανισμός πυρηνόφιλης υποκατάστασης S N1 και SN2 στις αντιδράσεις
μονοαλογονοαλκανίων. Σχετική σταθερότητα του καρβοκατιόντος με αναφορά στην τάξη του. Σύγκριση ευκολίας
απόσπασης του αλογόνου από τα μονοαλογονοαλκάνια.
5.3 Χημικές ιδιότητες:
Χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που οφείλονται στη σχάση του δεσμού RΟ–Η (ιοντισμός στο νερό,
εστεροποίηση με οργανικά οξέα και ακυλαλογονίδια, αντίδραση με Na, K και υδρόλυση των αλάτων που
προκύπτουν). Χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που οφείλονται στη σχάση του δεσμού C–OH (αντίδραση με
PCℓ5, HBr και HI). Χημική εξίσωση της αφυδάτωσης των αλκοολών (H2SO4/θ, Aℓ2O3/θ). Αλογονοφορμική αντίδραση.
Χημική εξίσωση της αντίδρασης οξείδωσης, με KMnO4 ή K2Cr2O7 (με ταυτόχρονη απόσταξη ή χωρίς) σε όξινο
περιβάλλον, των άκυκλων μονοσθενών αλκοολών και χημική αντίδραση της οξείδωσης των αρωματικών αλκοολών.
Χημική εξίσωση πλήρους καύσης και προϊόντα ατελούς καύσης.
5.4 Αλκοολικοί βαθμοί. Απόδοση αντίδρασης.
6. Καρβονυλικές ενώσεις
6.1 Ονοματολογία, Δομή καρβονυλίου, Φυσικές ιδιότητες, Ισομέρεια, Φασματοσκοπία IR και 1Η–ΝΜR
6.2 Μέθοδοι παρασκευής: Οξείδωση αλκενίων, ενυδάτωση αλκινίων, οξείδωση αλκοολών και ακυλίωση Friedel–Crafts
(για τις αρωματικές κετόνες).
6.3 Χημικές ιδιότητες:
Χημικές εξισώσεις προσθήκης υδρογόνου και υδροκυανίου στο καρβονύλιο. Χημικές εξισώσεις όξινης και
αλκαλικής υδρόλυσης του προϊόντος της αντίδρασης με το υδροκυάνιο. Χημική εξίσωση της αντίδρασης με τον
πενταχλωριούχο φωσφόρο. Ανίχνευση της καρβονυλομάδας με 2,4-δινιτροφαινυλυδραζίνη – περιγραφικά.
Αλογονοφορμική αντίδραση.
Χημική εξίσωση αυτοοξειδοαναγωγής (Cannizzaro). Χημική εξίσωση των αντιδράσεων οξείδωσης των άκυκλων
μονοσθενών καρβονυλικών ενώσεων και χημική αντίδραση των αρωματικών καρβονυλικών ενώσεων με KMnO4 ή
K2Cr2O7 σε όξινο περιβάλλον. Γραφή χημικών αντιδράσεων με τα αντιδραστήρια Tollens και Fehling. Χημική
εξίσωση πλήρους καύσης και προϊόντα ατελούς καύσης.
7. Καρβοξυλικά οξέα
7.1 Ταξινόμηση των καρβοξυλικών οξέων, ονοματολογία, φυσικές ιδιότητες, φασματοσκοπία IR και 1Η–ΝΜR, ισομέρεια.
7.2 Μέθοδοι παρασκευής μονοκαρβοξυλικών οξέων: Οξείδωση αλκενίων, αλκινίων, 1ο αλκοολών και αλδεϋδών.
Αλκαλική και όξινη υδρόλυση εστέρων και νιτριλίων. Παρασκευή νιτριλίων από αλκυλαλογονίδια. Το CN- ως
πυρηνόφιλο αντιδραστήριο στον μηχανισμό πυρηνόφιλης υποκατάστασης (SN1 ή SN2).
7.3 Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων: Διαφορά της ομάδας του -OH των αλκοολών από την ομάδα του
-OH του καρβοξυλίου. Επεξήγηση του όξινου χαρακτήρα, με αναφορά στην πόλωση του δεσμού Ο-Η, λόγω της
μετατόπισης του ηλεκτρονιακού νέφους, όπως αυτή προκύπτει από την ηλεκτροαρνητικότητα και τη θέση του
υποκαταστάτη, καθώς επίσης και τον αριθμό των υποκαταστατών στην ανθρακοαλυσίδα.
7.4 Χημικές ιδιότητες:
Χημικές εξισώσεις της αντίδρασης ιοντισμού στο νερό (σταθερά ιοντισμού και pH υδατικών διαλυμάτων οξέων), της
αντίδρασης με βάσεις, με μέταλλα, με ανθρακικά και με όξινα ανθρακικά άλατα και της αντίδρασης υδρόλυσης των
αλάτων των καρβοξυλικών οξέων. Χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων υποκατάστασης του υδροξυλίου
(εστεροποίηση, αντίδραση με πενταχλωριούχο φωσφόρο).
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Χημική εξίσωση της αναγωγής των καρβοξυλικών οξέων με λιθιοαργιλοϋδρίδιο. Χημική εξίσωση πλήρους καύσης
και προϊόντα ατελούς καύσης. Χημική εξίσωση της οξείδωσης του μεθανικού οξέος και των αλάτων του
(KMnO4/H2SO4, K2Cr2O7/H2SO4, Tollens). Χημική αντίδραση της οξείδωσης του οξαλικού οξέος και των αλάτων του
(KMnO4/H2SO4, K2Cr2O7/H2SO4).
Εργαστηριακές ασκήσεις
Όλα τα πειράματα που αφορούν στην εξεταστέα ύλη όπως αυτά καθορίζονται από τους Δείκτες Επιτυχίας και
Επάρκειας του Αναλυτικού Προγράμματος Χημείας της Γ΄ Λυκείου.
Ογκομετρήσεις αλκαλιμετρίας: Kαμπύλες εξουδετέρωσης (μορφές και χαρακτηριστικά). Yπολογισμός άγνωστης
συγκέντρωσης διαλύματος από δεδομένα της καμπύλης ογκομέτρησης ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, συσχετισμός
χαρακτηριστικών μιας καμπύλης ογκομέτρησης ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς
οξέος. Επιλογή κατάλληλου δείκτη δεδομένου της ζώνης εκτροπής του δείκτη.

Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια
Οργανική Χημεία Κατεύθυνσης Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Υ.Α.Π., Έκδοση 2020
Εργαστηριακές ασκήσεις Οργανικής Χημείας Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Υ.Α.Π., Έκδοση 2020
Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Υ.Α.Π., Έκδοση 2021

Αναλυτικότερη περιγραφή της εξεταστέας ύλης δίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας.
http://chem.schools.ac.cy/index.php/el/chimeia/analytiko-programma
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Γνώση

Κατανόηση

Εφαρμογή

Ανάλυση

*Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε από τα κελιά του Πίνακα Προδιαγραφών.

Φυσικές Ιδιότητες με αναφορά στις
διαμοριακές δυνάμεις έλξης
Μηχανισμοί Αντιδράσεων-(Ελευθέρων Ριζών,
SN1 και SN2)
Υβριδισμός ατόμων άνθρακα και είδος
δεσμού
Εργαστηριακές εφαρμογές- εκτέλεση,
παρατηρήσεις, συμπεράσματα, ερμηνεία

Χημικές Ιδιότητες

Μέθοδοι Παρασκευής

Κανόνες Ονοματολογίας

Ισομέρεια (Συντακτική Ισομέρεια και
Στερεοισομέρεια)

Φασματοσκοπία IR και 1H-NMR

Εύρεση Εμπειρικού και Μοριακού τύπου

Ερωτήσεις που αφορούν στις Ομόλογες
Σειρές των Οργανικών Ενώσεων που
μελετούνται και στα συναφή θέματα που
διαγματεύεται η Εξεταστέα Ύλη
Σύνθεση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022
Αξιολόγηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθημα: Χημεία (19)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ, Α΄ ΚΑΙ Β΄, ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται Παράρτημα με
Πίνακα Απορροφήσεων IR, Πίνακα Χημικών Μετατοπίσεων 1Η-ΝΜR και
Περιοδικό Πίνακα

ΜΕΡΟΣ Α΄: Ερωτήσεις 1 – 10
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1- 10.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
Ερώτηση 1
Δίνεται το μόριο του προπενίου, με αριθμημένα τα άτομα του άνθρακα και τις γωνίες
α, β και γ μεταξύ ορισμένων δεσμών:

H
H

C

C
3

H

2

H
C
1

H
H

α) Να γράψετε το είδος του υβριδισμού των ατόμων άνθρακα C2 και C3 και να τον
περιγράψετε.
β) Να περιγράψετε λεκτικά ή σχηματικά τον τρόπο σχηματισμού του σίγμα (σ) και
του πι (π) δεσμού μεταξύ των ατόμων άνθρακα C2 και C3.
γ) Να γράψετε τις τιμές για τις γωνίες α, β και γ.
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Ερώτηση 2
Δύο (2) άκυκλες ισομερείς ενώσεις Α και Β έχουν μοριακό τύπο C4H4O. Οι ενώσεις Α
και Β δίνουν θετικό αποτέλεσμα με το αντιδραστήριο Tollens, ενώ μόνο η ένωση Α
δίνει θετικό αποτέλεσμα με το αντιδραστήριο Fehling. Η ένωση Α δίνει μόνο ένα (1)
οργανικό προϊόν κατά την ενυδάτωσή της, στις κατάλληλες συνθήκες.
Να γράψετε:
α) τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β
β) τους συντακτικούς τύπους των οργανικών προϊόντων της αντίδρασης:
(ι) της ένωσης Α με το αντιδραστήριο Fehling
(ιι) της ένωσης Α με το αντιδραστήριο Tollens
(ιιι) της ένωσης Β με το αντιδραστήριο Tollens
γ) τις παρατηρήσεις που αναμένονται από την αντίδραση:
(ι) της ένωσης Α με το αντιδραστήριο Fehling
(ιι) της ένωσης Β με το αντιδραστήριο Tollens
Ερώτηση 3
Το πεντ-2-ένιο αντιδρά με υδροβρώμιο στις κατάλληλες συνθήκες, δίνοντας τρία (3)
κορεσμένα ισομερή προϊόντα.
α) Να ονομάσετε τον μηχανισμό, ο οποίος ακολουθείται κατά την πιο πάνω
αντίδραση.
β) Να αποδώσετε τον μηχανισμό της αντίδρασης, για τον σχηματισμό οποιουδήποτε
από τα τρία (3) ισομερή προϊόντα, γράφοντας τους κατάλληλους συντακτικούς
τύπους και σύμβολα.
γ) Να σχεδιάσετε τους στερεοχημικούς τύπους των τριών (3) ισομερών προϊόντων.
Ερώτηση 4
Το βενζόλιο μεθυλιώνεται στις κατάλληλες συνθήκες (Αντίδραση 1) σχηματίζοντας το
οργανικό προϊόν Α. Η ένωση Α αντιδρά με διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου στις
κατάλληλες συνθήκες (Αντίδραση 2), δίνοντας την ένωση Β. Η ένωση Β στη συνέχεια
υπόκειται σε χλωρίωση (Αντίδραση 3) στην παρουσία χλωριούχου σιδήρου (ΙΙΙ)
σχηματίζοντας την ένωση Γ, με μοριακό τύπο C7H5O2Cl.
α) Να γράψετε:
(ι) τον συντακτικό τύπο των οργανικών προϊόντων Α, Β και Γ
(ιι) το είδος της Αντίδρασης 2 και της Αντίδρασης 3
(ιιι) τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίηση της Αντίδρασης 2
β) Να εξηγήσετε γιατί, μετά από μελέτη της κινητικής της Αντίδρασης 3, αυτή βρέθηκε
ότι πραγματοποιείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
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Ερώτηση 5
Η πιο κάτω πειραματική διάταξη, χρησιμοποιείται για την εργαστηριακή παρασκευή
του αερίου Β από ανθρακασβέστιο. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, προστίθεται νερό
από το σταγονόμετρο με προσοχή, μέχρι να αντιδράσει όλη η ποσότητα του
ανθρακασβεστίου. Το αέριο που εκλύεται, συλλέγεται διαδοχικά με εκτόπιση νερού σε
τρεις (3) δοκιμαστικούς σωλήνες (Σωλήνας 1, 2 και 3), οι οποίοι έπειτα πωματίζονται.

Ο πρώτος δοκιμαστικός σωλήνας συλλογής αερίου (Σωλήνας 1) απορρίπτεται.
Το αέριο Β στους άλλους δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες, υπόκειται σε ξεχωριστές
δοκιμές προς διερεύνηση των ιδιοτήτων του.
Δοκιμή 1: Αφαιρείται το πώμα από τον Σωλήνα 2, ενώ ταυτόχρονα πλησιάζουμε
αναμμένο κερί στο στόμιό του.
Δοκιμή 2: Αφαιρείται το πώμα από τον Σωλήνα 3 και προστίθεται μικρή ποσότητα
βρωμιούχου νερού, ο σωλήνας επαναπωματίζεται γρήγορα και ανακινείται έντονα.
α) Να γράψετε:
(ι) τα ονόματα των χημικών ενώσεων Α και Β
(ιι) την παρατήρηση που θα γίνει στον σωλήνα με το Διάλυμα Α
β) Να γράψετε:
(ι) τις παρατηρήσεις που αναμένονται κατά την πραγματοποίηση των
Δοκιμών 1 και 2
(ιι) τα συμπεράσματα που εξάγονται από την κάθε παρατήρηση
γ) Να εξηγήσετε γιατί το περιεχόμενο του Σωλήνα 1, είναι ακατάλληλο για να
υποβληθεί στη Δοκιμή 1.
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Ερώτηση 6
Ένας καθηγητής χημείας ζήτησε από τους μαθητές να παρασκευάσουν την
3-μεθυλοβουτανάλη, από την κατάλληλη αλκοόλη Ψ. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την
πειραματική διάταξη και τα αντιδραστήρια που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα.

α) Να γράψετε για την αλκοόλη Ψ:
(ι) τον συντακτικό της τύπο
(ιι) το όνομά της
β)

(ι) Να γράψετε ένα (1) λάθος, το οποίο εντοπίζετε στην πιο πάνω διαδικασία
παρασκευής της 3-μεθυλοβουτανάλης, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους
μαθητές και να εισηγηθείτε τρόπο διόρθωσής του.
(ιι) Να εξηγήσετε την απάντησή σας στο β (ι).

γ) Να γράψετε τη χρωματική αλλαγή που αναμένεται να παρατηρηθεί στο δοχείο
αντίδρασης.
δ) Να εξηγήσετε πού οφείλεται η χρωματική αλλαγή που αναφέρατε στο γ.
Ερώτηση 7
Για κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις, να γράψετε αν είναι Ορθή ή Λανθασμένη,
αιτιολογώντας την απάντησή σας.
α) Η προπανάλη και η βουτανόνη δεν μπορούν να διακριθούν με φασματοσκοπία
1H-NMR χαμηλής ανάλυσης, επειδή εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό κορυφών.
β) Μετά την πλήρη υδρόλυση ευθύγραμμου βρωμοαλκανίου Α, με μοριακό τύπο
C4H9Br, σε βασικό υδατικό περιβάλλον με θέρμανση, έγινε μέτρηση στο διάλυμα
που προέκυψε και βρέθηκε ότι δεν στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός. Το
βρωμοαλκάνιο Α πρέπει να είναι το οπτικά ανενεργό 1-βρωμοβουτάνιο.
γ) Κατά τη μονοχλωρίωση του 2,2-διμεθυλοπροπανίου με επίδραση υπεριώδους
ακτινοβολίας σχηματίζεται και ποσότητα 2,2,5,5-τετραμεθυλοεξανίου.
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Ερώτηση 8
Μαθητής εκτέλεσε εργαστηριακή άσκηση, για να σχεδιάσει την καμπύλη
ογκομέτρησης οργανικού μονοκαρβοξυλικού οξέος Χ, με υδατικό διάλυμα KOH 0,05
Μ ως μέτρο. Ο μαθητής σχεδίασε την πιο κάτω καμπύλη, η οποία αντιπροσωπεύει
την ογκομέτρηση 10 mL διαλύματος του οργανικού οξέος Χ, συγκέντρωσης 0,06 Μ
και pKoξ=2,83. Η Koξ είναι η σταθερά ιοντισμού του οξέος, στους 25οC. Η καμπύλη
παρουσιάζει κάποια λάθη.

α) Να γράψετε δύο (2) λάθη που παρουσιάζει η καμπύλη του μαθητή, δικαιολογώντας
την απάντησή σας και χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.
β) Από τους πιο κάτω δείκτες, Δ1 και Δ2, να επιλέξετε τον καταλληλότερο για την πιο
πάνω ογκομέτρηση, τεκμηριώνοντας πλήρως την επιλογή σας.
Δείκτης
Δ1
Δ2

Kδείκτη
1 x10-5
3,1 x10-9
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Ερώτηση 9
Κορεσμένη οργανική ένωση Χ με μοριακό τύπο C4HαOβ, έχει δύο (2) λειτουργικές
ομάδες συνολικά. Για την ένωση Χ δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:
•

Όταν 1 mol της ένωσης Χ αντιδρά πλήρως με ιώδιο σε βασικό περιβάλλον,
δίνει 2 mol ιωδοφορμίου.

•

Φασματοσκοπική ανάλυση στην οργανική ένωση Χ, δίνει το πιο κάτω φάσμα
υπερύθρου (IR).

Φάσμα υπερύθρου της οργανικής ένωσης Χ

α)

(ι) Να αναγνωρίσετε τις δύο (2) λειτουργικές ομάδες, οι οποίες περιέχονται
στην οργανική ένωση Χ, με αναφορά στις αντίστοιχες κορυφές του
φάσματος.
(ιι) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο για την ένωση Χ, αξιοποιώντας όλα τα
δεδομένα και καταγράφοντας τους συλλογισμούς σας.

β)

(ι) Να προτείνετε ένα (1) αντιδραστήριο Α, με το οποίο αντιδρά πλήρως η
ένωση Χ σχηματίζοντας την οργανική ένωση Ψ. Από το φάσμα υπερύθρου
(IR) της ένωσης Ψ απουσιάζουν οι κορυφές των δύο (2) λειτουργικών
ομάδων της ένωσης Χ.
(ιι) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Ψ.
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Ερώτηση 10
Δίνεται η πιο κάτω γραφική παράσταση, η οποία απεικονίζει τη μεταβολή των σημείων
ζέσεως άκυκλων ευθύγραμμων οργανικών ενώσεων, σε συνάρτηση με τη σχετική
μοριακή μάζα (Mr). Κάθε καμπύλη αντιπροσωπεύει τα μέλη μιας ομόλογης σειράς, τα
οποία συμβολίζονται με γράμμα και αριθμό (π.χ. Α1). H τιμή που δίνεται σε κάθε
τετραγωνάκι, είναι η τιμή της σχετικής μοριακής μάζας της αντίστοιχης οργανικής
ένωσης.

α) Να αντιστοιχίσετε την καθεμία από τις οργανικές ενώσεις (ι) έως (ιν) με το
κατάλληλο σύμβολο της γραφικής παράστασης.
(ι) Βουταν-1-όλη
(ιι) Αιθανικός μεθυλεστέρας (προϊόν αντίδρασης του αιθανικού οξέος και της
μεθανόλης)
(ιιι) Αιθανικό οξύ
(ιν) Προπανάλη
β) Να ονομάσετε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων έλξης, που αναπτύσσονται
μεταξύ των μορίων της προπανάλης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Ερωτήσεις 11 – 15
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 11 - 15.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Ερώτηση 11
Ποσότητα x γραμμαρίων 1-ιωδοπροπανίου, χωρίζεται σε τρία (3) ίσα μέρη. Το κάθε
μέρος υπόκειται σε διαφορετική πειραματική μετατροπή, όπως περιγράφεται πιο
κάτω:
Μετατροπή 1: Το πρώτο μέρος, αντιδρά πλήρως με θερμό αιθανολικό διάλυμα
υδροξειδίου του καλίου, οπότε εκλύονται 6,72 λίτρα αερίου Α, μετρημένα σε Κ.Σ.
Μετατροπή 2: Το δεύτερο μέρος αντιδρά πλήρως με θερμό υδατικό διάλυμα
υδροξειδίου του νατρίου, προς σχηματισμό της οργανικής ένωσης Β.
Μετατροπή 3: Το τρίτο μέρος αντιδρά πλήρως με κυανιούχο κάλιο στις κατάλληλες
συνθήκες, οπότε προκύπτει η οργανική ένωση Γ. Η ένωση Γ υδρολύεται με περίσσεια
αραιού και θερμού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, σχηματίζοντας την οργανική
ένωση Δ.
Οι ποσότητες των ενώσεων Β και Δ, οι οποίες σχηματίστηκαν κατά τις πιο πάνω
μετατροπές, μεταφέρονται σε σφαιρική φιάλη και με τις κατάλληλες συνθήκες
αντιδρούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας 14,35 g οργανικής ένωσης Ε.
α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε.
β) Να υπολογίσετε:
(ι) την αρχική μάζα x του 1-ιωδοπροπανίου
(ιι) την απόδοση επί τοις % της αντίδρασης, μεταξύ των ενώσεων Β και Δ

Ερώτηση 12
Το διμεθυλομαλονικό οξύ, είναι ένα δικαρβοξυλικό οξύ μικρής ανθρακοαλυσίδας, το
οποίο περιέχεται στον ορό του αίματος. Είναι επίσης πτητική ουσία, η οποία
ανιχνεύεται στον αέρα των πνευμονικών κυψελίδων, στο κατώτατο μέρος των
πνευμόνων. Το όνομά της κατά IUPAC είναι 2,2-διμεθυλοπροπανοδιϊκό οξύ και έχει
συντακτικό τύπο:
O
HO
O

C
C

C

OH
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Μια πιθανή διαγραμματική πορεία σύνθεσης του διμεθυλομαλονικού οξέος (Ε) από
την ένωση Α σε τέσσερα (4) στάδια, δίνεται πιο κάτω:

Δίνεται επίσης ο πιο κάτω πίνακας στον οποίον περιέχονται:
Στήλη Ι: Οι διαθέσιμες ουσίες, από τις οποίες θα επιλέξετε μόνο μια ένωση, για χρήση
ως αρχική ουσία Α.
Στήλη ΙΙ: Τα διαθέσιμα αντιδραστήρια και συνθήκες, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στα Στάδια 1 μέχρι 4. Τα αντιδραστήρια / συνθήκες της Στήλης ΙΙ,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό ή να μην χρησιμοποιηθούν
καθόλου.

Στήλη Ι
CH3CHO

CH3CH2CH2Br

CH3C≡CH

Στήλη ΙΙ
α)

NaCN / HCl/ Η2Ο

β)

KCN / αιθανόλη / θέρμανση

γ)

στερεό PCl5

δ)

HgSO4/ H2SO4 / H2O/ θέρμανση

ε)

HCl/ H2O / θέρμανση

στ) Cl2/ CCl4
ζ)

πυκνό H2SO4 / θέρμανση

α) Να επιλέξετε:
(ι) από τη Στήλη Ι, την κατάλληλη ένωση Α
(ιι) τα αντιδραστήρια / συνθήκες από την Στήλη ΙΙ, που αντιστοιχούν σε κάθε
ένα από τα συνθετικά στάδια 1 - 4
β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενδιάμεσων οργανικών ενώσεων Β,
Γ και Δ.
γ) Να εισηγηθείτε κατάλληλο αντιδραστήριο για τη μετατροπή της ένωσης Ε στην
ένωση Ζ, με μοριακό τύπο C5H12O2, σε ένα στάδιο.
δ) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Ζ.
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Ερώτηση 13
Άκυκλη κορεσμένη οργανική ένωση Α είναι άχρωμο υγρό. Η ένωση Α ογκομετρείται
με διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, οξινισμένο με διάλυμα θειικού οξέος στις
κατάλληλες συνθήκες και οξειδώνεται προς την οργανική ένωση Β. Για την
ογκομέτρηση 0,4625 g της ένωσης Α απαιτούνται 20 mL KMnO4 0,125 M.
Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται επίσης οι πιο κάτω πληροφορίες:
•
•

Μέτρηση της οξύτητας των υδατικών διαλυμάτων των Α και Β, δείχνει ότι και
τα δύο διαλύματα είναι ουδέτερα.
Πλήρης αντίδραση της ένωσης Α με μεταλλικό νάτριο δίνει την οργανική ένωση
Γ. Το υδατικό διάλυμα της Γ, βρέθηκε να έχει τιμή pH=8,5.

Καταγράφοντας τους συλλογισμούς σας και αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα:
α) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο των ενώσεων Α, Β και Γ.
β) Να αιτιολογήσετε την τιμή pH = 8,5 του υδατικού διαλύματος της ένωσης Γ. Η
απάντησή σας πρέπει να περιέχει τις κατάλληλες εξισώσεις και αναφορά στην
θεωρία BrÖnsted-Lowry.
γ) Να γράψετε τους στερεοχημικούς τύπους των γεωμετρικών ισομερών που
προκύπτουν από την ένωση Α, σε ένα στάδιο, στις κατάλληλες συνθήκες.
Ερώτηση 14
Για τον προσδιορισμό του συντακτικού τύπου της αρωματικής ένωσης Α, λήφθηκε το
φάσμα 1H-NMR, το οποίο δίνεται πιο κάτω.
Φάσμα υψηλής ανάλυσης 1H-NMR της οργανικής ένωσης Α

Η ένωση Α υποβλήθηκε στην πειραματική διαδικασία πέντε (5) σταδίων, η οποία
ακολουθεί. Δίνεται ότι, κατά το Στάδιο Ι η απόδοση ήταν 45%, ενώ για τα υπόλοιπα
στάδια η απόδοση ήταν 100%.
Στάδιο Ι: Ποσότητα 0,02 mol της ένωσης Α, μετά από κατεργασία με πυκνό διάλυμα
NaOH στις κατάλληλες συνθήκες, έδωσε τα οργανικά προϊόντα Β και Γ.
Στάδιο ΙΙ: Στο μίγμα της αντίδρασης του Σταδίου Ι, προστέθηκε ποσότητα 2,4-ΔΝΦΥ,
έτσι ώστε το μίγμα να αντιδράσει πλήρως προς σχηματισμό έγχρωμου
ιζήματος, το οποίο απομακρύνθηκε με διήθηση.
Στάδιο ΙΙΙ: Από το διήθημα απομονώθηκε η ένωση Β, η οποία έχει χαμηλότερο σημείο
ζέσεως από την ένωση Γ.
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Στάδιο ΙV: Στο διάλυμα της ένωσης Γ προστέθηκε υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού
οξέος, έτσι ώστε το pH να καταστεί ελαφρώς όξινο. Με ψύξη του
διαλύματος εκτοπίστηκαν λευκοί κρύσταλλοι της οργανικής ένωσης Δ.
Στάδιο V: Οι κρύσταλλοι της Δ, αφού διαχωρίστηκαν με διήθηση, καθαρίστηκαν
κατάλληλα και ξηράνθηκαν, βρέθηκαν να έχουν μάζα ίση με 0,612g.
α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και Δ,
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες και καταγράφοντας την πορεία εργασίας
σας.
β) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο οργανικής ένωσης Χ, η οποία στις κατάλληλες
συνθήκες αντιδρά σε ένα (1) στάδιο και δίνει τις οργανικές ενώσεις Β και Δ.
γ) Να υπολογίσετε το ποσοστό (% κατά μάζα) της ένωσης Α το οποίο μετατράπηκε
σε ίζημα με τη 2,4-ΔΝΦΥ.
Ερώτηση 15
Οργανική ενωση Χ, με μοριακό τύπο C11H14O3, υπόκειται σε πλήρη οξείδωση με
διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, οξινισμένο με θειικό οξύ και δίνει μόνο τρία (3)
οργανικά προϊόντα Α, Β και Γ. Για το καθένα από τα προϊόντα Α, Β και Γ δίνονται οι
πιο κάτω πληροφορίες:
Ένωση Α
•

Με επίδραση αλκαλικού διαλύματος ιωδίου, δίνει κίτρινο ίζημα.

Ένωση Β
•
•

Είναι πτητική και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ευρέως ως διαλύτης σε βαφές.
Αναγωγή της ένωσης Β, στις κατάλληλες συνθήκες, σχηματίζει την ένωση Β1,
η οποία είναι η απλούστερη της ομόλογης σειράς της που παρουσιάζει οπτική
ενεργότητα.

Ένωση Γ
•
•

0,5 mol της ένωσης Γ απαιτεί 0,75 mol Νa2CO3 για πλήρη αντίδραση.
Εμφανίζει δύο (2) κορυφές στο φάσμα χαμηλής ανάλυσης 1H-NMR.

α) Να αναφέρετε:
(ι) το εμφανές αποτέλεσμα κατά την αντίδραση της ένωσης Γ με Νa2CO3
(ιι) τον τρόπο ανίχνευσης της ανόργανης ουσίας που παράγεται
β) Να γράψετε, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα και καταγράφοντας την πορεία
εργασίας σας:
(ι) τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Β1 και Γ
(ιι) τον συντακτικό τύπο της οργανικής ένωσης Χ

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (IR)- Πίνακας Απορροφήσεων
Χαρακτηριστική
Ομάδα

Είδος Κυματαριθμός
Δόνησης
(cm-1)

Μορφή

ΑΛΚΑΝΙΑ
-C-H

έκτασης

3000 - 2850

Ισχυρή

-C-H

κάμψης

1480 -1350

μη συγκεκριμένη

-C-C-

έκτασης

1175 -720

Μεσαία

=C-H

έκτασης

3100 - 3010

Μεσαία

=C-H

κάμψης

1000 - 675

Ισχυρή

C=C

έκτασης

1680 - 1620

μη συγκεκριμένη

≡C-H

έκτασης

3300 - 3290

ισχυρή, οξεία

-C≡C-

έκτασης

2260 - 2100

Συνήθως ασθενής μεταβαλλόμενη,
απουσιάζει σε συμμετρικά αλκίνια

ΑΛΚΕΝΙΑ

ΑΛΚΙΝΙΑ

ΑΛΟΓΟΝΟΑΛΚΑΝΙΑ (ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ)
C-Cℓ

έκτασης

800 - 600

Ισχυρή

C-Br

έκτασης

600 - 500

Ισχυρή

C- I

έκτασης

500 - 490

Ισχυρή

έκτασης

3100 - 3000

Μεσαία

έκτασης

1600 - 1400

μεσαία-ασθενής,
πολλαπλό σήμα

O-H

έκτασης

3600 - 3200

ισχυρή, ευρεία

C-O

έκτασης

1150 - 1050

Ισχυρή

έκτασης

1820 - 1670

Ισχυρή

έκτασης

2850 - 2820
& 2750 - 2720

μεσαία, δύο κορυφές

έκτασης

2260 - 2210

Μεσαία

έκτασης

1560 - 1515
& 1385 - 1345

ισχυρή, δύο κορυφές

C=O

έκτασης

1725 - 1700

ισχυρή

O-H

έκτασης

3300 - 2500

ισχυρή, πολύ ευρεία

C-O

έκτασης

1320 - 1210

ισχυρή

C=O

έκτασης

1750 - 1735

ισχυρή

C-O

έκτασης

1300 - 1000

Δύο κορυφές ή περισσότερες

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
C-H
C=C
ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ
C=O
ΑΛΔΕΫΔΕΣ
O=C-H
ΝΙΤΡΙΛΙΑ
-C≡N
ΝΙΤΡΟN-O
ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑ

ΕΣΤΕΡΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1Η-NMR - Πίνακας Χημικών μετατοπίσεων (δ)

Περιβάλλον

Είδος
πρωτονίου/μορίου

δ (ppm)

CH3-R

Υδρογονάνθρακας

0,7 – 1,2

R-CH2-R

Υδρογονάνθρακας

1,2 – 1,4

R3CH

Υδρογονάνθρακας

1,4 – 1,6

HC-Χ

Αλογονοαλκάνιο
(αλκυλαλογονίδιο)

2,0 – 4,0

Καρβονυλομάδα,
καρβοξυλομάδα ή
εστερομάδα

2,1 – 3,0

H-C-O

Αλκοόλη ή εστέρας

3,3 – 4,3

O-H

Αλκοόλη

0,5 – 5,0

H-C=C

Αλκένιο

4,6 – 5,9

H-C≡C

Αλκίνιο

2,3 – 2,7

H-C=O

Αλδεϋδη

9,0 – 10,0

-COO-H

Καρβοξυλικό οξύ

10,0 – 12,0

Ar-H

Αρωματική ένωση

6,0 – 8,5

Ar-CH3

Βενζυλικό

2,2 – 3,0

(Χ: Cℓ, Br ή Ι)
H-C-C=O
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Περιοδικός Πίνακας
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (21)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες. Η εξέταση θα είναι συνεχής χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα.
Τρία Μέρη: Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄.
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 6 ερωτ. x 5 μον. = 30 μον.
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 4 ερωτ. x 10 μον. = 40 μον.
Μέρος Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις των 15 μονάδων, 2 ερωτ. x 15 μον. = 30 μον.
Σύνολο Ερωτήσεων: 12 ερωτήσεις με συνολική βαθμολογία 100 μονάδες.
Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Βιολογία, Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

Α1.1 – Α1.7
Γ1.1 - Γ1.2

ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Ομοιόσταση
Ουροποιητικό σύστημα
Οι νεφροί
Η λειτουργία των νεφρώνων
Σχηματισμός ούρων-ούρηση
Ωσμωρύθμιση
ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Το νευρικό κύτταρο
Η νευρική ώση
Αντανακλαστικά
Μηνύματα ρύθμισης
Οι αδένες
Χημική σύσταση των ορμονών
Τρόπος δράσης των ορμονών στεροειδούς
σύστασης
Τρόπος δράσης των ορμονών πεπτιδικής
σύστασης
Αρνητική ανάδραση: Ο ρυθμιστικός
μηχανισμός της εκκριτικής λειτουργίας των
αδένων
Η υπόφυση και ο υποθάλαμος
Περιφερικοί αδένες

Βιολογία, Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

A2.2 – A2.16
B2.1 – B2.3
Γ2.1 – Γ2.4
Ε2.1

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή - Αντιγραφή του DNA
Έκφραση της γενετικής πληροφορίας
Μεταλλάξεις

Βιολογία, Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)
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Α3.1 - Α3.4
Β3.1 – Β3.3
Ε3.1

1

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7
7.1
7.2

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή - Το γενετικό υλικό των οργανισμών
Μονοϋβριδισμός
Διϋβριδισμός
Η κληρονομικότητα στον άνθρωπο
Φυλοκαθοριστική κληρονομικότητα
Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα στον άνθρωπο

Βιολογία, Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

Α4.2 – Α4.14
Γ4.1 – Γ4.2

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Μικροοργανισμοί
Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου
οργανισμού – Βασικές αρχές της ανοσίας

Βιολογία, Γ΄ Γενικού
Λυκείου, Γενικής Παιδείας
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(2017)

Α5.1 – Α5.3
Α5.5 – Α5.8

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Εισαγωγή – Στα ίχνη του Κάρολου Δαρβίνου
Ενδείξεις για την Εξέλιξη
Γενετική ποικιλομορφία
Ποιοι μηχανισμοί ή φαινόμενα είναι υπεύθυνοι/α για
την εμφάνιση γενετικής ποικιλομορφίας σε
έναν πληθυσμό;
Εξελικτικές διεργασίες και μηχανισμοί
Είδη και μηχανισμοί ειδογένεσης
Φυλογένεση και φυλογενετικά δέντρα
Η εξέλιξη του ανθρώπου

Ενότητα «Εξέλιξη των
Α6.1
Οργανισμών» - Βιολογία, Γ΄
Δ6.1
Α6.2.1 (α – γ)
Λυκείου Προσανατολισμού,
Α6.2.2 (α – γ)
Υποστηρικτικό Υλικό,
Α6.2.3
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Α6.2.4
Υπηρεσία Ανάπτυξης
Α6.3 .1
Προγραμμάτων
(Α6.3α και β, Α6.3.1α και 1β)
Α6.4.1
(2020)
(Α6.4α και β, Α6.4.1α)
Α6.4.1 (Α6.4.1.2α)
Γ6.4.1
Α6.4.2
Α6.5.1
Β6.5.1.1
Γ6.5.1
Α6.5.2
Β6.5.2
Γ6.5.2
Α6.5.3 (α – γ)
Α6.5.4
Α6.5.5
Β6.5.5
Α6.5.6α (μόνο το
Α6.5.6α)
Α6.6.1 – Α6.6.3
Α6.7.1 Ι – Α6.7.1 ΙΙ
Α6.7.2 (α και β)
Α6.7.3 – Α6.7.4
Γ6.7.6
Α6.8.3
Β6.8.3
Α6.8.5 – Α6.8.6
Α6.8.7 (μόνο το α)
Α6.8.8 (α και β)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Βιογεωχημικοί κύκλοι
Ο ανθρώπινος πληθυσμός

Βιολογία, Γ΄ Γενικού
Λυκείου, Γενικής Παιδείας
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(2017)
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Α7.1 – Α7.2

2

Ενδεικτικό Υποστηρικτικό Υλικό - Εγχειρίδια:
• Βιολογία, Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού Ειδική Έκδοση, ΥΑΠ (2017)
• Βιολογία, Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (2017)
• Ενότητα «Εξέλιξη των Οργανισμών» - Βιολογία, Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού, Υποστηρικτικό Υλικό, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (2020)

Σημείωση:

Εντός Εξεταστέας Ύλης είναι και τα πιο κάτω εργαστήρια του μαθήματος
(https://archeia.moec.gov.cy/sm/44/c_lykeiou_ergastiriakies_askiseis.pdf ) με τα συνοδευτικά
φυλλάδια και τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας:
α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (21)

Ενότητα

Γνώση

Κατανόηση

Εφαρμογή

Ανάλυση
Σύνθεση
Αξιολόγηση

1. Ομοιοστατικοί
μηχανισμοί
2. Νευρικός και Ορμονικός
Συντονισμός
3. Μοριακή Βιολογία του
Γονιδίου και Βιοτεχνολογία
4. Κληρονομικότητα

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5. Μολυσματικές και Μη
Μολυσματικές Ασθένειες
6. Εξέλιξη των Οργανισμών

√

√

√

√

√

√

√

√

7. Εφαρμοσμένη Οικολογία

√

√

√

√

Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση θεμάτων που
αφορούν έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο μάθημα της Βιολογίας.
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν επιπρόσθετα και τις Διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας, όπως:
συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων,
έλεγχος μεταβλητών, σχεδιασμός πειραμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, κ.ά. Τέλος, θα ζητείται και η λύση
αριθμητικών προβλημάτων για τα οποία επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Τα πιο πάνω αξιολογητέα αναλύονται στους Δείκτες Επιτυχίας όπως αυτοί υλοποιούνται κατά τη διδασκαλία του
μαθήματος μέσα από δραστηριότητες που περιγράφονται από τους Δείκτες Επάρκειας. Τόσο οι Δείκτες Επιτυχίας
(αξιολογητέα) όσο και οι Δείκτες Επάρκειας (διδακτέα) (ΔΕΕ), του μαθήματος Προσανατολισμού Βιολογία
Γ΄ Λυκείου, ταξινομούνται ανά Θεματική Ενότητα της Εξεταστέας Ύλης σε πέντε (5) Συνιστώσες Μάθησης για τις
Βιολογικές Επιστήμες (Α: Εννοιολογική Κατανόηση, Β: Πρακτικές και Επιστημονικές Δεξιότητες, Γ: Δεξιότητες
Συλλογισμού, Δ: Επιστημολογική Επάρκεια, Ε: Στάσεις και Εμπειρίες) και αφορούν όλα τα κεφάλαια της ύλης. Οι
ΔΕΕ βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(https://viom.schools.ac.cy/index.php/el/viologia/analytiko-programma και
https://archeia.moec.gov.cy/sm/376/programmatismos_c_lykeiou.pdf)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (21)
Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019
08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις έξι (6) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.
Ερώτηση 1 (Μονάδες 5)
Η κυρία Ευδοκία είναι μια υγιής γυναίκα που εργάζεται σε ένα κλειστό χώρο που έχει
θερμοκρασία 23 °C. Χρειάστηκε όμως να μετακινηθεί και να εργαστεί για κάποιο
χρονικό διάστημα σε εξωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία είναι 37 °C. Σαν
αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής η κυρία Ευδοκία άρχισε να αισθάνεται ζέστη, να
«κοκκινίζει» και να ιδρώνει.
Να απαντήσετε τα πιο κάτω ερωτήματα τα οποία αναφέρονται στον ομοιοστατικό
μηχανισμό θερμορύθμισης του οργανισμού της κυρίας Ευδοκίας.
(α)

Να αναφέρετε:
ι. με ποιο τρόπο, μέσω του δέρματος, ο οργανισμός της κυρίας Ευδοκίας
ανιχνεύει την αλλαγή θερμοκρασίας στο περιβάλλον της.
(μονάδα 1)
ιι. το είδος του νευρώνα με τον οποίο η πληροφορία μεταβιβάζεται, από
το δέρμα της κυρίας Ευδοκίας, στο ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας
στον εγκέφαλο.
(μονάδα 1)
ιιι. το είδος του νευρώνα με τον οποίο η εντολή, από το ειδικό κέντρο
ρύθμισης της θερμοκρασίας στον εγκέφαλο, θα μεταφερθεί προς τα ειδικά
εκτελεστικά όργανα στο δέρμα της κυρίας Ευδοκίας, προκειμένου να αρχίσει
να «κοκκινίζει» και να ιδρώνει.
(μονάδα 1)

(β)

Να εξηγήσετε πώς ο συνδυασμός «κοκκινίσματος» και εφίδρωσης συμβάλλει
στη διατήρηση της κανονικής θερμοκρασίας του σώματος (36,6 °C) στον
οργανισμό της κυρίας Ευδοκίας.
(μονάδες 2)
1
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Ερώτηση 2 (Μονάδες 5)
Το πιο κάτω Σχήμα 1 απεικονίζει το μυοτατικό αντανακλαστικό του γονάτου.
Τετρακέφαλος
μυς
Υποδοχέας

Υ
Β

Νευρώνας
Χ

Γ
Τένοντας
επιγονατίδας

Νευρώνας
Ψ

Νωτιαίος
μυελός

Ζ

Σχήμα 1
(α)

Να ονομάσετε τα μέρη Β και Γ του νευρώνα Χ.

(β)

Να αναφέρετε μεταξύ του νευρώνα Ψ και του νευρώνα Χ:
ι. μια (1) λειτουργική διαφορά, και
ιι. μια (1) ανατομική/δομική διαφορά.

(γ)

Να αναφέρετε τα είδη των κυττάρων που συμμετέχουν:
ι. στη σύναψη Υ, και
ιι. στη σύναψη Ζ.

(μονάδα 1)

(μονάδες 2)

(μονάδες 2)

2
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Ερώτηση 3 (Μονάδες 5)
Το Σχήμα 2 απεικονίζει τμήμα του κύκλου του αζώτου, του άνθρακα και του νερού.

Γ

Αμμωνία εδάφους

Δ

Ε

Β
Α

Σχήμα 2

(α)

Να ονομάσετε τις διαδικασίες Α, Β, Γ, Δ, Ε, και την ουσία Ψ.

(β)

Κατά την καλλιέργεια των φυτών, δίπλα από τη λίμνη, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες
ποσότητες μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου. Από τις μετρήσεις, που έγιναν
αργότερα στην περιοχή, βρέθηκε μεγάλη συγκέντρωση από το συγκεκριμένο
εντομοκτόνο σε πολλά από τα σαρκοφάγα ψάρια της λίμνης.

(μονάδες 3)

Να εξηγήσετε την εμφάνιση της μεγάλης συγκέντρωσης του μη βιοδιασπώμενου
εντομοκτόνου στα σαρκοφάγα ψάρια της λίμνης.
(μονάδα 1)
(γ)

Να αναφέρετε ένα δυσμενές αποτέλεσμα που μπορεί να δημιουργήσει η
παρατεταμένη όξινη βροχή, με pH πολύ κάτω από 5, στο πιο πάνω οικοσύστημα
της λίμνης.
(μονάδα 1)

3

181

Ερώτηση 4 (Μονάδες 5)
Το Σχήμα 3 απεικονίζει τους μηχανισμούς δράσης τριών (3) διαφορετικών ορμονών
Α, Β και Γ σε κύτταρα-στόχους.

Σχήμα 3
(α)

Σας δίνονται τρεις ορμόνες, η αδρεναλίνη (αμίνη), η θυροξίνη (Τ3/Τ4) και η
τεστοστερόνη (στεροειδούς σύστασης).
Με βάση τους μηχανισμούς δράσης, που απεικονίζονται στο πιο πάνω Σχήμα 3,
να αναφέρετε σε ποια από τις ορμόνες Α, Β και Γ, αντιστοιχεί, κάθε μια από τις
ορμόνες αδρεναλίνη, θυροξίνη και τεστοστερόνη.
(μονάδες 1,5)

(β)

Να αναφέρετε, δύο (2) διαφορές που παρουσιάζει, στο Σχήμα 3, ο μηχανισμός
δράσης της ορμόνης Α από τον μηχανισμό δράσης της ορμόνης Β.
(μονάδες 2)

(γ)

Να αναφέρετε τρεις (3) πιθανές αλλαγές στις μεταβολικές δραστηριότητες
(Βιολογικά Αποτελέσματα) που μπορεί να παρατηρηθούν στα κύτταρα, ως
αποτέλεσμα της δράσης των ορμονών.
(μονάδες 1,5)

Ερώτηση 5

(Μονάδες 5)

Η φυσική επιλογή αποτελεί έναν βασικό μηχανισμό για την εξελικτική διαδικασία των
οργανισμών. Να μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο και να απαντήσετε στα ερωτήματα
που ακολουθούν και αφορούν στη φυσική επιλογή.

4
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“ Όταν ο Κάρολος Δαρβίνος είχε επισκεφτεί τα νησιά Γκαλαπάγκος (1835)
εντυπωσιάστηκε από τις γιγαντιαίες χελώνες (μήκους 2 m) από τις οποίες πήραν τα
νησιά και το όνομα τους. Έγραψε στις σημειώσεις του ότι οι κάτοικοι μπορούν να
διακρίνουν τις χελώνες, από τα διάφορα νησιά, καθώς διαφέρουν σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Παρατήρησε ότι στο νησί Φερναντίνα, οι χελώνες έχουν μακρύ λαιμό
ενώ σε όλα τα υπόλοιπα νησιά οι χελώνες έχουν κοντό λαιμό. Η Φερναντίνα είναι
άνυδρο μέρος, με μοναδική βλάστηση ψηλούς κάκτους των οποίων τα άνθη αποτελούν
την αποκλειστική τροφή και πηγή νερού για τις χελώνες.”
(α)

Σε πρόσφατες ανασκαφές στη Φερναντίνα, οι Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν
απολιθώματα γιγαντιαίων χελώνων οι οποίες είχαν και κοντό λαιμό.
Να εξηγήσετε, με βάση τη θεωρία της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου, την
ύπαρξη σήμερα στη Φερναντίνα χελώνων μόνο με μακρύ λαιμό.
(μονάδες 2)

(β)

ι.

Να αναφέρετε δύο (2) άλλες επιστημονικές πηγές, εκτός της Παλαιοντολογίας
(απολιθώματα), από τις οποίες, η Φυλογένεση, μπορεί να αντλήσει ενδεικτικά
στοιχεία.
(μονάδα 1)

ιι. Να εξηγήσετε τι ονομάζουμε «ανάλογα» όργανα.
(γ)

(μονάδα 1)

Να ονομάσετε δύο (2) βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν, σύμφωνα με τη
νέα αντίληψη για την εξέλιξη (σύγχρονη σύνθεση), την εξελικτική πορεία των
οργανισμών.
(μονάδα 1)

Ερώτηση 6 (Μονάδες 5)
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μια ανθρώπινη κληρονομική πάθηση η οποία
οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί για την κανονική πολυπεπτιδική
αλυσίδα β της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης Α (HbA) των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Πιο κάτω σας δίνονται:
- το DNA (Ι), που αποτελεί αλληλουχία μέρους του κανονικού γονίδιου, στη μη
μεταγραφόμενη αλυσίδα, και κωδικοποιεί για τμήμα της β αλυσίδας της
φυσιολογικής HbA,
DNA (Ι) 5΄ - A T G - G T G - C A C - C T G - A C T - C C T - G A G - 3΄
- καθώς και το DNA (ΙΙ), που αποτελεί αλληλουχία αντίστοιχου μέρους του μεταλλαγμένου γονιδίου, στη μη μεταγραφόμενη αλυσίδα, και κωδικοποιεί για τμήμα της
βS αλυσίδας της παθολογικής HbS.
DNA (ΙΙ) 5΄ - A T G - G T G - C A C - C T G - A C T - C C T - G T G - 3΄
(α)

Να προσδιορίσετε το είδος της γονιδιακής μετάλλαξης που άλλαξε το DNA (Ι) σε
DNA (ΙΙ).
(μονάδα 1)
5
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(β)

Να μεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την πιο πάνω αλληλουχία του
DNA (ΙΙ) και με τη βοήθειά του να καταγράψετε:
ι. τη μεταγραφόμενη αλυσίδα του DNA (ΙΙ), και
(μονάδα 1)
ιι. την αλληλουχία του m-RNA (ΙΙ), που προκύπτει από τη μεταγραφή του
τμήματος του γονιδίου DNA (ΙΙ).
(μονάδα 1)

(γ)

Να καταγράψετε, με τη βοήθεια του Γενετικού Κώδικα (Πίνακας 1), που σας
δίνεται πιο κάτω, την αλληλουχία των αμινοξέων για το τμήμα της
μεταλλαγμένης βs αλυσίδας της HbS, που προκύπτει από τη μετάφραση του
m-RNA (ΙΙ).
(μονάδα 1)

(δ)

Με βάση τον Πίνακα 1 του Γενετικού Κώδικα να αλλάξετε ένα κωδίκιο στο
μεταλλαγμένο DNA (II) που να δημιουργεί ένα DNA (III), διαφορετικό από το
DNA (I), το οποίο όμως να κωδικοποιεί, και πάλι, για το κανονικό τμήμα της
β αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης ΗbA.
(μονάδα 1)
Πίνακας 1
Γενετικός κώδικας
2η Βάση

1η
Βάση
U

C

A

U
UUU
UUC
UUA
UUG
CUU
CUC
CUA
CUG
AUU
AUC
AUA
AUG

G

GUU
GUC
GUA
GUG

Φαινυλανανίνη
Φαινυλανανίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Ισολευκίνη
Ισολευκίνη
Ισολευκίνη
ΜεθειονίνηSTART
Βαλίνη
Βαλίνη
Βαλίνη
Βαλίνη

C

A

G

3η
Βάση

UCU
UCC
UCA
UCG
CCU
CCC
CCA
CCG
ACU
ACC
ACA

Σερίνη
Σερίνη
Σερίνη
Σερίνη
Προλίνη
Προλίνη
Προλίνη
Προλίνη
Θρεονίνη
Θρεονίνη
Θρεονίνη

UAU
UAC
UAA
UAG
CAU
CAC
CAA
CAG
AAU
AAC
AAA

Τυροσίνη
Τυροσίνη
STOP
STOP
Ιστιδίνη
Ιστιδίνη
Γλουταμίνη
Γλουταμίνη
Ασπαραγίνη
Ασπαραγίνη
Λυσίνη

UGU
UGC
UGA
UGG
CGU
CGC
CGA
CGG
AGU
AGC
AGA

Κυστεΐνη
Κυστεΐνη
STOP
Τρυπτοφάνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Σερίνη
Σερίνη
Αργινίνη

U
C
A
G

ACG

Θρεονίνη

AAG

Λυσίνη

AGG

Αργινίνη

G

GCU
GCC
GCA
GCG

Αλανίνη
Αλανίνη
Αλανίνη
Αλανίνη

GAU
GAC
GAA
GAG

Ασπαρτικό
Ασπαρτικό
Γλουταμινικό
Γλουταμινικό

GGU
GGC
GGA
GGG

Γλυκίνη
Γλυκίνη
Γλυκίνη
Γλυκίνη

U
C
A
G

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

6
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U
C
A
G
U
C
A

MΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Ερώτηση 7 (Μονάδες 10)
Το διπλανό Σχήμα 4
απεικονίζει τομή ενός νεφρού.
(α)

Να ονομάσετε τις δομές
1, 2, 3 και 4.
(μονάδες 2)

(β)

Να αναφέρετε δύο (2)
λειτουργίες των νεφρών.
(μονάδα 2)

(γ)

Να αναφέρετε δύο (2)
παράγοντες από τους
οποίους επηρεάζεται η
ποσότητα και η
σύσταση των ούρων σε
ένα υγιές άτομο.
(μονάδα 2)

(δ)

Σχήμα 4

Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, καταγράφεται η σχετική συγκέντρωση, για
διάφορα συστατικά του αίματος σε νεφρική αρτηρία και νεφρική φλέβα σε ένα
υγιές άτομο.
Να μεταφέρετε τον Πίνακα 2 στο τετράδιο απαντήσεών σας και να
συμπληρώσετε τα κενά χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις: ίδια, μεγαλύτερη ή
μικρότερη, για να δηλώσετε τη σχετική συγκέντρωση κάθε συστατικού ανάμεσα
στα δύο αγγεία.
Πίνακας 2
Συστατικό αίματος

Νεφρική αρτηρία

Νεφρική φλέβα

Σχετική συγκέντρωση συστατικού

1.

Αμινοξέα

ίδια

ίδια

2.

Ουρία

μεγαλύτερη

μικρότερη

3.

Γαλακτικό οξύ

4.

Γλυκόζη
(μονάδες 2)

(ε)

Να εξηγήσετε γιατί η ανίχνευση πρωτεΐνών στα ούρα υποδηλώνει βλάβη στο
Μαλπιγγειανό σωμάτιο (τριχοειδή αγγειώδους σπειράματος και κάψα Bowman).
(μονάδες 2)

7
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Ερώτηση 8 (Μονάδες 10)
Το πιο κάτω Σχήμα 5 παρουσιάζει τον υποθάλαμο και τον σημαντικότερο ενδοκρινή
αδένα του ανθρωπίνου σώματος που αποτελείται από δύο (2) ξεχωριστά μέρη Α και Β.
Α

Β
5

1

Γ
4
4

2

4

3

Δ

Ε

Σχήμα 5
(α)

(β)
(γ)

Να ονομάσετε:
ι. τα μέρη Α και Β,
ιι. τις ορμόνες 1, 2 και 3 που εκκρίνονται από το μέρος Α,
ιιι. τις ορμόνες 4 και 5 που απελευθερώνονται από το μέρος Β, και
ιv. τα όργανα Γ, Δ και Ε που αποτελούν στόχους των ορμονών 4 και 5.
(μονάδες 5)
Να περιγράψετε τον μηχανισμό με τον οποίο η χαμηλή συγκέντρωση θυροξίνης
στο αίμα επηρεάζει, την εκκριτική λειτουργία του θυρεοειδή αδένα.
(μονάδες 2,5)
Να εξηγήσετε, με αναφορά στην κατάλληλη ορμόνη, πώς αντιδρά ο οργανισμός
σε περιπτώσεις αιμορραγίας ή οξείας διάρροιας κατά τις οποίες μειώνεται ο
όγκος και η υδροστατική πίεση του αίματος.
(μονάδες 2,5)

Ερώτηση 9 (Μονάδες 10)
Το στέλεχος Η1Ν1/09 virus, είναι ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίππης Α και
συνδέεται με την εκδήλωση επιδημικής έξαρσης της γρίπης Α στην πατρίδα μας τόσο
το 2009 όσο και τον φετινό χειμώνα του 2019, δυστυχώς με ανθρώπινα θύματα.
Πρόκειται για έναν ρετροϊό, υποχρεωτικό ενδοκυτταρικό παράσιτο, για τον οποίο δεν
υπάρχει ανοσία στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.
Ο συγκεκριμένος ιός (Σχήμα 6) αποτελείται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα, το
καψίδιο, μέσα στο οποίο προφυλάσσεται το γενετικό του υλικό, που αποτελείται από
οκτώ (8) τμήματα νουκλεϊνικών οξέων, συνδεδεμένα το καθένα με το απαραίτητο
8
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ένζυμο πολλαπλασιασμού του, όπως και στη περίπτωση του ιού του ΗΙV. Ο ιός
διαθέτει εξωτερικά ένα επιπλέον περίβλημα, το έλυτρο, το οποίο είναι λιποπρωτεϊνικής φύσης. Στην επιφάνειά του προβάλλουν χαρακτηριστικές γλυκοπρωτεΐνες
-ένζυμα (ΗΑ και ΝΑ) από τις οποίες ο ιός πήρε και το όνομά του (Η1Ν1). Ο ιός,
προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού και ο ασθενής
ταλαιπωρείται με υψηλούς πυρετούς, έντονο βήχα και ρινική καταρροή.

Α
ΗΑ
Κανάλι ιόντων

Β
ΝΑ
Γ
Δ

Σχήμα 6
(α)
(β)

(γ)

(δ)

Να ονομάσετε, με τη βοήθεια και του εισαγωγικού κειμένου, το ένζυμο Α και τις
δομές Β, Γ και Δ στο πιο πάνω Σχήμα 6.
(μονάδες 2)
Να εξηγήσετε:
ι. τι εννοούμε με τον όρο μόλυνση, και
ιι. για ποιο λόγο χαρακτηρίζονται οι ιοί ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα.
(μονάδες 2)
Η ανοσοβιολογική απόκριση στο εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την
προστασία του πληθυσμού απέναντι στη γρίππη Α οφείλεται κυρίως στις
γλυκοπρωτεΐνες ΝΑ (Νευραμινιδάση) και ΗΑ (Αιμοσυγκολλητίνη) του αδρανοποιημένου ιού που χορηγείται με το εμβόλιο.
ι. Να ονομάσετε τις δύο (2) κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων με τις οποίες
ξεκινά η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, μετά τον εμβολιασμό, και
(μονάδα 1)
ιι. Να εξηγήσετε τη σημασία των Β-λεμφοκυττάρων στη χυμική ανοσία που
δημιουργείται με τους εμβολιασμούς.
(μονάδα 1)
Να εξηγήσετε, έχοντας υπόψη και το τροποποιημένο δόγμα της Μοριακής Βιολογίας:
ι. πώς γίνεται ο πολλαπλασιασμός του ρετροϊού της γρίπης Η1Ν1 όταν ένα
επιθηλιακό κύτταρο της αναπνευστικής οδού μολυνθεί από τον ιό, και
(μονάδες 3)
ιι. γιατί ο πυρετός, αν και επώδυνος, θεωρείται ευεργετικός στην περίπτωση της
μόλυνσης με ιούς.
(μονάδα 1)
9
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Ερώτηση 10 (Μονάδες 10)
Στο μάθημα της βιολογίας ο καθηγητής του σχολείου έδωσε στα παιδιά το πιο κάτω
γενετικό ιστορικό μιας οικογένειας.
«Ο Αχιλλέας είναι γιος του Αντώνη και της Ελευθερίας. Ο Αχιλλέας πάσχει από
αιμορροφιλία ενώ τα άλλα δύο αδέλφια του, η Πηνελόπη και ο Άρης είναι υγιείς. Η
Πηνελόπη παντρεύτηκε έναν υγιή άντρα, τον Ηλία, και γέννησε ένα αγόρι, τον Λευτέρη
που πάσχει από αιμορροφιλία.»
Στη συνέχεια, ο καθηγητής, χώρισε την τάξη σε τρεις (3) ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και ζήτησε
από κάθε ομάδα να κατασκευάσει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας.
Τα αποτελέσματα των τριών (3) ομάδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο
πιο κάτω Σχήμα 7.

Ομάδα Ι

Ομάδα ΙΙ

Ομάδα ΙΙΙ

Σχήμα 7
(α)

ι.

Να αναφέρετε ποια από τις τρεις (3) ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των μαθητών έχει
κατασκευάσει ορθά το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας.
(μονάδα 1)

ιι. Να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα Α και α και με βάση το γενεαλογικό
δένδρο:
1. Να συμβολίσετε τα δύο (2) γονίδια για την αιμορροφιλία.
(μονάδα 1)
2. Να καταγράψετε τους γονότυπους του Αντώνη, του Αχιλλέα και της
Πηνελόπης.
(μονάδες 3)
3. Να εξηγήσετε γιατί η πιθανότητα που έχει η Πηνελόπη και ο Ηλίας να
αποκτήσουν κόρη με αιμορροφιλία είναι 0%.
(μονάδα 1)
(β)

Σε ένα μαιευτήριο, από διαφορετικές μητέρες, γεννήθηκαν το ίδιο βράδυ δύο (2)
αγοράκια. Το αγοράκι Χ έχει ομάδα αίματος Ο και το Ζ έχει ομάδα αίματος Α.
ι. Να δείξετε, με την κατάλληλη διασταύρωση, ποιο από τα αγοράκια, το Χ ή το
Ζ, έχει ως πιθανούς γονείς τον Φρίξο με ομάδα αίματος Ο και την Έλλη
με ομάδα αίματος ΑΒ.
(μονάδες 3)
ιι. Να αναφέρετε το όνομα της μεθόδου ανάλυσης DNA με την οποία μπορεί
να πιστοποιηθεί με βεβαιότητα η πατρότητα των βρεφών Χ και Ζ.
(μονάδα 1)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
10
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις δύο (2) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
Ερώτηση 11 (Μονάδες 15)
(α)

Σε ένα πείραμα ένας βιολόγος ερευνητής χρησιμοποίησε μικροηλεκτρόδια για να
μετρήσει τη διαφορά δυναμικού κατά μήκος της πλασματικής μεμβράνης ενός
νευρώνα καθώς εφαρμόζονται διαφορετικές πιέσεις στο δέρμα.
Το σχεδιάγραμμα στο Σχήμα 8 δείχνει ένα υποδοχέα πίεσης (σωμάτιo Pacini) και
τα σημεία P και Q που εφαρμόστηκαν μικροηλεκτρόδια στον νευρώνα. Όταν
ασκείται πίεση στο δέρμα, το σωμάτιο Pacini συμπιέζεται και με τη σειρά του
ασκεί πίεση στο άκρο ενός νευρώνα με αποτέλεσμα ο νευρώνας στο σημείο P να
διεγείρεται και το δυναμικό να μεταβάλλεται. Το άκρο P του νευρώνα όπου
εφαρμόζεται το μικροηλεκτρόδιο δεν καλύπτεται από στρώματα μυελίνης.
Μικροηλεκτρόδιο
στο σημείο P

Νευρώνας

Μικροηλεκτρόδιο
στο σημείο Q

Στρώματα από κύτταρα
του υποδοχέα πίεσης
(σωμάτιο Pacini)

Σχήμα 8
Στον πιο κάτω Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος.
Πίνακας 3
Α/Α

Βαθμός πίεσης
Βαθμός αρχικής
που ασκείται
εκπολωτικής διέγερσης
στο δέρμα
στο σημείο P (mV)

Δυναμικό μεμβράνης
στο σημείο
Q (mV)

1.

Μηδενικός

–70

–70

2.

Ελάχιστος

–60

–70

3.

Μέτριος

–40

+30

4.

Ισχυρός

–20

+30
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ι.

Να αναφέρετε δύο (2) από τους τρεις (3) παράγοντες που είναι υπεύθυνοι
για τη διαμόρφωση δυναμικού ηρεμίας (-70 mV) στον νευρώνα, όταν δεν
εφαρμόζεται πίεση στο δέρμα (μηδενικός βαθμός πίεσης).
(μονάδες 2)

ιι. Να αναφέρετε σε ποιες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και 4, του Πίνακα 3, το
άτομο αισθάνθηκε ότι υπήρξε πίεση στο δέρμα του.
(μονάδες 2)
ιιι. Να εξηγήσετε:
1. Με ποιο τρόπο άγεται η νευρική ώση, από το σημείο Ρ στο σημείο Q,
μετά τη δημιουργία της στο σημείο Ρ.
(μονάδα 1)
2. Γιατί το δυναμικό της μεμβράνης στο σημείο Q είναι το ίδιο (+30 mV) είτε
εφαρμόστηκε μέτριος είτε ισχυρός βαθμός πίεσης στο δέρμα (Πίνακας 3).
(μονάδα 1)
(β)

Σε ένα δεύτερο πείραμα, σε σχολικό επίπεδο, ζητήθηκε από τους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα για να μελετήσουν την
επίδραση της συγκέντρωσης νικοτίνης, στο νευρικό σύστημα και τη συχνότητα
του καρδιακού παλμού στα ασπόνδυλα καρκινοειδή.

Καρδιά της
Daphnia magna

Σχήμα 9
Για τον σκοπό αυτό οργανισμοί Daphnia magna (Σχήμα 9) τοποθετήθηκαν σε
ένα δοχείο με φιλτραρισμένο νερό της λίμνης.
Μετά από 30 λεπτά οι οργανισμοί Daphnia magna χωρίστηκαν σε οκτώ (8)
ομάδες.
Η 1η ομάδα μεταφέρθηκε σε ένα δοχείο με φιλτραρισμένο νερό της λίμνης. Οι
υπόλοιπες ομάδες, 2η – 8η , μεταφέρθηκαν σε άλλα δοχεία με φιλτραρισμένο
νερό της λίμνης τα οποία περιείχαν 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% και 7%
συγκέντρωση νικοτίνης, αντίστοιχα.
12
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Στη συνέχεια, η ομάδα της Ξένιας, αφού σχεδίασε το πείραμά της, πήρε μια σταγόνα
νερό, από κάθε ένα από τα δοχεία με συγκέντρωση νικοτίνης 1%, 2%, 3% και 4%, που
περιείχε ένα οργανισμό Daphnia magna, την τοποθέτησε σε ειδική αντικειμενοφόρο
πλάκα, η οποία καλύφθηκε με καλυπτρίδα, και την παρατήρησε στο μικροσκόπιο. Η
Ξένια μέτρησε, στο μικροσκόπιο, τη συχνότητα των καρδιακών παλμών ανά λεπτό, για
τον κάθε οργανισμό Daphnia magna. Το πείραμα επαναλήφθηκε τρεις (3) φορές
(1η, 2η και 3η δοκιμασία).
Στον παρακάτω Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα του πειράματος
της Ξένιας.
Πίνακας 4
Συγκέντρωση
Συχνότητα καρδιακού παλμού Μέση τιμή συχνότητας
διαλύματος
στη Daphnia magna
καρδιακού παλμού στη
νικοτίνης στο δοχείο
(παλμοί / λεπτό)
Daphnia magna
(%)
(παλμοί / λεπτό)
1η δοκ.
2η δοκ.
3η δοκ.

ι.

1

126

163

122

Α

2

128

129

130

Β

3

142

138

140

Γ

4

147

146

148

Δ

Να εκτελέσετε, στο τετράδιο απαντήσεων σας, τις απαραίτητες αριθμητικές
πράξεις ώστε να υπολογίσετε τη μέση τιμή (μέσο όρο) συχνότητας καρδιακού
παλμού Α, Β, Γ και Δ στον Πίνακα 4, του οργανισμού Daphnia magna,
για τις συγκεντρώσεις νικοτίνης 1%, 2%, 3% και 4%, αντίστοιχα.
(μονάδα 2)

ιι. Να αναφέρετε ποια από τις ομάδες οργανισμών, 1 η – 8η , της Daphnia
magna θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ξένια ως ομάδα ελέγχου (μάρτυρα)
στο πείραμά της.
(μονάδα 1)
ιιι. Να αναφέρετε δύο (2) μεταβλητές που θα πρέπει να κρατήσει σταθερές η
ομάδα της Ξένιας ώστε να έχει αξιόπιστα αποτελέσματα.
(μονάδες 2)
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ιv. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση (Σχήμα 10) παρουσιάζονται τα συνολικά
αποτελέσματα και από τις τρεις (3) ομάδες μαθητών της τάξης της Ξένιας.

160
140

(παλμοί /
λεπτό)

120
100

Μέση τιμή
συχνότητας
καρδιακού
παλμού στη
Daphnia
magna

80
60
40
20
0
0

Σχήμα 10

1

2

3

4

5

6

7

8

Συγκέντρωση διαλύματος → (% νικοτίνη)

Με βάση τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στη γραφική παράσταση, να
περιγράψετε πώς μεταβάλλεται η συχνότητα καρδιακού παλμού στη Daphnia
magna καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της νικοτίνης (από 0% - 7%) στο
περιβάλλον του οργανισμού.
(μονάδες 2)
v. Να εισηγηθείτε:
1. Έναν (1) βιο-ηθικό λόγο, και
(μονάδα 1)
2. Έναν (1) πρακτικό λόγο,
για τους οποίους η τάξη της Ξένιας επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον
οργανισμό Daphnia magna για την πειραματική διερεύνησή της.
(μονάδα 1)
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Ερώτηση 12 (Μονάδες 15)
Το πιο κάτω Σχήμα 11 περιγράφει τη διαδικασία έκφρασης της γενετικής πληροφορίας
για τη δημιουργία της β πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης Α (HbA) σε
ερυθροβλάστες (πρόδρομες μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων).
Υποκινητής
Γονίδιο β αλυσίδας ΗbA (μη μεταγραφόμενη αλυσίδα DNA)
3΄

5΄
START

o

o

1
2
STOP STOP

Α
Πρόδρομο mRNA β αλυσίδας

3΄

5΄

Β
3΄

5΄
Ώριμο mRNA β αλυσίδας
Ζ

Χ

Σχήμα 11

Γ

β πολυπ. αλυσίδα

Εσώνιο
Εξώνιο

(α)

Να ονομάσετε τις διαδικασίες Α, Β, και Γ, στο Σχήμα 11, με τις οποίες
προκύπτουν το πρόδρομο mRNA, το ώριμο mRNA και η β αλυσίδα της ΗbΑ,
αντίστοιχα.
(μονάδες 3)

(β)

ι.

(γ)

Παρατηρούμε ότι το ώριμο mRNA έχει στα δύο άκρα, 5΄ και 3΄, του μορίου του,
δύο (2) μη μεταφραζόμενες περιοχές Χ και Ζ, αντίστοιχα.
ι. Να δώσετε έναν (1) λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητη η περιοχή Χ για την
έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης.
(μονάδα 1)
ιι. Να δώσετε έναν (1) λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητη η περιοχή Ζ για την
λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης αν δεν αναγνωριστεί το κανονικό πρώτο κωδίκιο
λήξης (1o κωδίκιο STOP) στο mRNA (βλ. Σχήμα 11).
(μονάδες 1)

Να γράψετε δύο (2) δομικές διαφορές μεταξύ της μεταγραφόμενης αλυσίδας
DNA του γονιδίου και του πρόδρομου mRNA της β αλυσίδας της ΗbA.
(μονάδες 2)
ιι. Να γράψετε τρεις (3) δομικές ή λειτουργικές διαφορές μεταξύ του πρόδρομου
mRNA και του ώριμου mRNA της β αλυσίδας της ΗbA.
(μονάδες 3)
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(δ)

Η έρευνα έδειξε ότι, μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους, οι ίδιες περιοχές εσωνίων
παρουσιάζουν μεγαλύτερες διαφορές στην αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων,
από ότι ίδιες περιοχές εξωνίων. Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι
γενικά οι γονιδιακές μεταλλάξεις στα εσώνια είναι πολύ περισσότερο ανεκτές
παρά στα εξώνια.
Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια και του Σχήματος 11, γιατί οι γονιδιακές μεταλλάξεις
στις περιοχές των εξωνίων δημιουργούν συνήθως προβλήματα.
(μονάδες 2)

(ε)

Με βάση τις γνώσεις σας για:
• τις μεταλλάξεις,
• τη φύση του Γενετικού Κώδικα, και
• τη διπλοειδή κατάσταση του γονιδιώματος,
να δώσετε τρεις (3) περιπτώσεις κατά τις οποίες, γονιδιακές μεταλλάξεις, εντός
των εξωνίων στο DNA (που κωδικοποιεί για τη β αλυσίδα της HbA),
δεν προκαλούν πρόβλημα στον οργανισμό.
(μονάδες 3)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ (22)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ και ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1.Ελεύθερο Σχέδιο
▪
▪
▪

Σκίτσο
Περιγραμμικό σχέδιο
Τονικό σχέδιο, Συνθέσεις εκ του φυσικού

2.Χρώμα
▪
▪

Θεωρία του Χρώματος (Ιδιότητες, Αισθητική)
Εφαρμογές (Σχέσεις, Τονική διαβάθμιση) Συνθέσεις εκ του φυσικού

3.Στοιχεία Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
▪
▪
▪

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
Εφαρμογές με Γεωμετρικά όργανα, ελεύθερο σχέδιο
Απεικονίσεις – Συνθέσεις

4.Προοπτικό Σχέδιο
▪
▪
▪

Γραμμικό
Σχεδιαστικές Εφαρμογές σε 2 και 3 διαστάσεις, με γεωμετρικά όργανα
Απεικονίσεις-συνθέσεις, Εφαρμογές με ελεύθερο χέρι, γεωμετρικά όργανα.

Υλικά
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Μολύβια 2H, HB, 2B, 3B, 4B
Μολύβια ακουαρέλας
Χρωματιστά μολύβια
Ακουαρέλες
Πενάκια
Γεωμετρικά όργανα
Πινακίδα σχεδίασης
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 30΄ λεπτά ( σύνολο 210΄ λεπτά)
Δίδονται 2 ασκήσεις:
Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Άσκηση 1
Α. Δίδεται κάτοψη, πρόσοψη και πλάγια όψη κτηρίου και ζητείται να κατασκευαστεί το προοπτικό
σχέδιο του κτηρίου.
Β. Να προστεθούν δέντρα, ανθρώπινες φιγούρες και στοιχεία περιβάλλοντος.
Γ. Επιπρόσθετα οικοδομικά στοιχεία (πλακόστρωτα, πόρτες, παράθυρα, δωμάτια, ανθώνες κλπ).
Δ. Να αποδοθεί η όλη σύνθεση με χρώμα.
(Μονάδες 60)

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (με μολύβι) εκ του φυσικού
Άσκηση 2
Δίδεται νεκρή φύση με 3 στοιχεία και ζητείται να σχεδιαστεί με ελεύθερο χέρι.

(Μονάδες 40)

Η σύνθεση θα αξιολογηθεί στα ακόλουθα:
1. καλή τοποθέτηση στον σχεδιαστικό χώρο
2. ορθές αναλογίες και κλίσεις
3. τονική διαβάθμιση-φωτοσκίαση και απόδοση όγκου
4. απόδοση φόντου και βάθους χώρου
5. απόδοση υφής

Καλούνται οι εξεταζόμενοι/νες να έχουν μαζί τους όλα τα προαναφερόμενα γεωμετρικά όργανα
και υλικά σχεδίασης

196

197

ΓΝΩΣΗ
Ανάκληση δεδομένων ή
πληροφορίων

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Κατανόηση σημασίας και
οδηγιών και ερμηνεία
προβλημάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση μιας έννοιας και
γενίκευση της σε νέες
καταστάσεις

* Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών

Προοπτικό - σχέδιο

Γραμμικό - Αρχιτεκτονικό
σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Δημιουργία νέου νοήματος
και δομής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα:

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (22)

Ημερομηνία:

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Ώρα εξέτασης: 8:00 - 11:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια εξέτασης: 3.5 ώρες (210ʹ λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο πέντε (5) σελίδων Α4 αποτελείται από
δύο (2) ασκήσεις, οι οποίες ζητείται να λυθούν στα φύλλα σχεδίασης Α3

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με μελάνι στο εξώφυλλο (πράσινο χαρτονάκι Α4)
καθώς και στα δύο φύλλα σχεδίασης μεγέθους Α3.
2. Να λύσετε και τις δύο ασκήσεις (Μέρος Α και Μέρος Β) με τη σειρά που επιθυμείτε,
την κάθε μία στο αντίστοιχο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3.
3. Οι λύσεις των ασκήσεων να σχεδιαστούν στην ίδια όψη του φύλλου σχεδίασης, όπου
θα αναγράφονται και τα στοιχεία σας.
4. Να παραδώσετε ταυτόχρονα το εξώφυλλο (πράσινο χαρτονάκι Α4) και τα δύο φύλλα
σχεδίασης, είτε λύσετε όλα τα θέματα είτε όχι.
5. Με ευθύνη των επιτηρητών, στην παρουσία του μαθητή που παραδίδει, θα γίνουν τα πιο
κάτω:
Ι. Το εξώφυλλο θα επικαλύπτει τα δύο (2) φύλλα σχεδίασης και όλα μαζί θα συνδεθούν
με κορδονάκι.
ΙΙ. Τέλος, θα επικολληθούν οι τρεις (3) αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των
στοιχείων του εξεταζομένου.
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ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δίνονται:
α) η Πρόσοψη και η Πλάγια (αριστερή) όψη μικρής οικοδομής, που αποτελείται από το
ισόγειο και όροφο. Επίσης δίνονται η Κάτοψη Ισογείου και η Κάτοψη του Ορόφου
(σελ.4).
β) η κάτοψη ισογείου της οικοδομής, τοποθετημένη υπό κλίση 45° ως προς τη γραμμή
εδάφους, χωρίς διαστάσεις (σελ. 5).
γ) η κάτοψη αυτή, σχεδιασμένη στο φύλλο σχεδίασης Α3, όπου και θα επιλυθεί η άσκηση.
Στην κάτοψη αυτή φαίνεται, καταχρηστικά με διακεκομμένη, και στοιχείο του ορόφου.
Κλίμακα σχεδίασης 1: 100
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις δίνονται σε μέτρα.

Ζητούνται:
Ι. Να σχεδιάσετε το προοπτικό της οικοδομής, αν θεωρηθεί ότι:


Το σημείο Κ της κάτοψης εφάπτεται στη γραμμή εδάφους.



Στο σημείο Οʹ φαίνεται η θέση παρατηρητή, που απέχει από τη γραμμή εδάφους
19 μέτρα, δηλ. ο οπτικός άξονας ΟʹΑΒ = 19 μέτρα ( σελ.5).



Ο παρατηρητής παρατηρεί το κτήριο από ύψος 1.90 μέτρα.

Να χρησιμοποιηθούν δύο σημεία φυγής.
(Μονάδες 30)

ΙΙ. Να τοποθετήσετε τουλάχιστον τρία (3) επιπλέον οικοδομικά στοιχεία της δικής σας
επιλογής στο προοπτικό της πιο πάνω οικοδομής, όπως ανοίγματα (πόρτα -παράθυρο),
στέγαστρο, καπνοδόχο, προεξοχή, προέκταση ( πχ δωμάτιο/α, όροφο, γκαράζ ή άλλους
χώρους), τοιχοποιία (επίχρισμα, διακοσμητική λιθοδομή), πλακόστρωτο, διάδρομο,
ανθώνες κ.ά, ώστε να εμπλουτιστεί αισθητικά και λειτουργικά η οικοδομή και ο περιβάλλων
χώρος.
Να προσθέσετε στον χώρο τουλάχιστον δύο ανθρώπινες φιγούρες, ύψους 1.70 μέτρα
η κάθε μία, και τουλάχιστον δύο δέντρα, ύψους 5 μέτρα το κάθε ένα.

2
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Τα πιο πάνω στοιχεία (άνθρωποι, δέντρα) να τοποθετηθούν

σε διαφορετικές

αποστάσεις από τον παρατηρητή Οʹ.
Να αποδώσετε τη σύνθεση με χρώματα της επιλογής σας (χρωματιστά μολύβια,
νερομπογιά, μολύβια ακουαρέλας κ.λπ.).
Να αποδώσετε τη φωτοσκίαση στο κτήριο και στον χώρο, με κατεύθυνση φωτός
δικής σας επιλογής.
(Μονάδες 30)
Τέλος Μέρους Α

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Έχετε μπροστά σας μία Νεκρή Φύση, αποτελούμενη από τρία (3) στοιχεία.
Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι όλα τα αντικείμενα και το φόντο τους, όπως φαίνονται
εκ του φυσικού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια από ΗΒ μέχρι 4Β.
Το χαρτί σχεδίασης δυνατόν να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.
Η σύνθεσή σας θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. καλή Τοποθέτηση στον σχεδιαστικό χώρο
2. ορθές Αναλογίες και κλίσεις
3. Τονική διαβάθμιση - Φωτοσκίαση, απόδοση του Όγκου
4. απόδοση του φόντου και του βάθους/Χώρου
5. απόδοση Υφής
(Μονάδες 40)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (23)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ώρες
Α/Α

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

1
1.1
1.2

Ορθογραφική και ισομετρική προβολή σύνθετων στερεών
η
Ασκήσεις ορθογραφικής προβολής (1 δίεδρη γωνιά)
Ασκήσεις ισομετρικής προβολής

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Τομές και αναπτύγματα στερεών
Σκοπός και χρησιμότητα των τομών
Επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις
Ορθογραφική προβολή στερεού όταν τέμνεται από επίπεδο
Πραγματική Τομή
Ρόλος και εφαρμογές των αναπτυγμάτων
Αναπτύγματα επιφανειών ορθών κανονικών και κόλουρων στερεών (πρισμάτων,
πυραμίδων)

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Λειτουργίες κατοικίας
Προσανατολισμός – Θέση της οικοδομής στο οικόπεδο
Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας
Διαστάσεις επίπλων-εξοπλισμού
Οργάνωση των χώρων και επίπλωση

4
4.1
4.2

Στοιχεία Πολεοδομικών και Οικοδομικών Κανονισμών
Πολεοδομικές Ζώνες
Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί

5
5.1
5.2
5.3

Κλίμακες (Σκάλες) - Υπολογισμός – Σχεδίαση
Είδη και μορφές κλιμάκων
Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων
Σχεδίαση κάτοψης, όψεων και τομών

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Σχεδίαση Αρχιτεκτονικού σχεδίου
Κάτοψη κατοικίας-Αναγραφή διαστάσεων- Διάταξη των επίπλων
Όψεις - Τομές – Υψόμετρα
Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, σχεδίαση χωροταξικού σχεδίου και τοπιοτέχνηση
Σχεδιομελέτη

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (πινακίδα, τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία, σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η

204

205

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

* Στο Εξεταστικό Δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών

Τομές και Αναπτύγματα Τεμνόμενων Στερεών αντικειμ.

Προβολές

Κλίμακες (Σκάλες)

Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικίας

Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί

Χώροι κατοικίας-Λειτουργικότητα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική

23 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2021-22
ΑΝΑΛΥΣΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (23)
: ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
: 8:00 – 11:00

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες (180 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρεις (3) σελίδες Α4 (οδηγίες και
παραρτήματα) και πέντε (5) φύλλα σχεδίασης Α3, και περιλαμβάνει δύο (2) μέρη,
Α΄ και Β΄.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία
του/της, να επισυναφθούν και τα πέντε (5) φύλλα σχεδίασης Α3

ΟΔΗΓΙΕΣ

Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα πέντε φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 και στα
πέντε (5) φύλλα σχεδίασης
2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης
3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους
συμβολισμούς
4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας
5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια
6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις
7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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208
καλυμμένη
βεράντα

+0.45

+0.50

καθιστικό

τραπεζαρία

κουζίνα

+0.45
καλυμμένη
βεράντα

_
+0.00

ακάλυπτη βεράντα

Α
Α

Β

υπνοδωμάτιο 1

_+0.00

υπνοδωμάτιο 2

ακάλυπτη βεράντα
+0.45

ΚΑΤΟΨΗ
κλίµακα 1:100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

3/3

ακάλυπτη βεράντα
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ΑΣΚΗΣΗ 1 (α)

:
§ Να γραμμοσκιαστούν οι τομές.
§ Να αναγραφούν οι τίτλοι (πρόσοψη, κάτοψη, πλάγια όψη,
πραγματική τομή και ανάπτυγμα) και τα απαραίτητα γράμματα.

(β) Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 2, σε κλίμακα 1:1,
το ανάπτυγμα του τεμνόμενου πρίσματος (μονάδες 10).

Α

Χ

Β

Ζ

45⁰

Γ

Χ'

Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ..........................................

ΟΝΟΜΑ : ..............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..........................................................................

30

ΑΣΚΗΣΗ 1 (μονάδες 25)
Εξαγωνικό πρίσμα με πλευρά βάσης 30 mm και ύψος 80 mm, τέμνεται από
επίπεδο τομής ΧΧ΄ το οποίο σχηματίζει γωνία 45º με το οριζόντιο επίπεδο και
σε ύψος 70 mm, μετρημένο πάνω στον κεντρικό άξονα, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
(α) Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 1, σε κλίμακα 1:1, την πρόσοψη,
την κάτοψη, την πλάγια όψη και την πραγματική τομή του τεμνόμενου
πρίσματος (μονάδες 15).

Δ

70

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 1 - ΜΕΡΟΣ Α΄

80

210

ΑΣΚΗΣΗ 1 (β)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2 - ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ..........................................

ΟΝΟΜΑ : ..............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..........................................................................

Δίνεται η κάτοψη σκάλας (κλίμακας) σε κλίμακα 1:50.
Να σχεδιάσετε στο
σε κλίμακα 1:20, την
της σκάλας (κλίμακας).
Να υπολογίσετε τα υψόμετρα στα πλατύσκαλα Α, Β, Γ, και Δ και
να αναγράψετε
τα υψόμετρα στην τομή.
:
·
Το πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων της σκάλας είναι 30 cm.
·
Το ύψος των βαθμίδων είναι 18 cm.
·
Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο
σκυρόδεμα και το πάχος της πλάκας της είναι 15 cm.
100
30
100
100

1

Β
120

Γ

100

100

Α
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60

120

Δ

+ 0,30

1

κλίµακα 1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ..........................................................

ΟΝΟΜΑ : ...........................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ....................................................................................
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Στο Παράρτημα 1, δίνεται η ορθογραφική προβολή στερεού.
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 4, σε κλίμακα 1:1, την ισομετρική
προβολή του στερεού, με την πρόσοψη στο δεξιό ισομετρικό άξονα.

ΑΣΚΗΣΗ 3 (30 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4 - ΜΕΡΟΣ B΄

:
§ Οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστόμετρα (mm).
§ Να φαίνονται οι βοηθητικές γραμμές στη μέθοδο
σχεδίασης του κύκλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ............................................

ΟΝΟΜΑ : ..............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .........................................................................

Στο Παράρτημα 2, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα
1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
· Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρο
εδάφους, δαπέδου βεράντας, δαπέδου εσωτερικού χώρου,
πάνω μέρους πλάκας οροφής και στηθαίου οροφής).

Σημειώσεις :
·
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
·
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
·
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm
από το δάπεδο της κατοικίας, εκτός από εκείνο της κουζίνας
που είναι 120 cm από το δάπεδο.

±0,00

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

+0,45

10

κλίµακα 1:50

+0,50

+3,80

+4,10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ...........................................

ΟΝΟΜΑ : .............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ........................................................................

30
50
60
120
150

ΑΣΚΗΣΗ 4 (30 μονάδες)

15

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 5 - ΜΕΡΟΣ Β΄

100
10
15

213

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (24)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται από πέντε (5) διαβαθμισμένες ασκήσεις /ερωτήσεις διαφόρων
τύπων οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν όλες
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Η αρίθμηση των παραγράφων δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων του βιβλίου των
Οικονομικών (Πολιτική Οικονομία) (Οικονομικά Γ΄ Λυκείου, έκδ. ΥΑΠ 2021)

I.

Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς
1. Γενικά
2. Ελαστικότητα ζήτησης (Έννοια και Μέτρηση, Τοξοειδής, Τιμές ή βαθμοί,
Προσδιοριστικοί παράγοντες, Συνολική δαπάνη, Πρακτικές εφαρμογές)
3. Ελαστικότητα προσφοράς (Έννοια και Μέτρηση, Τιμές ή βαθμοί, Προσδιοριστικοί
παράγοντες)

II.

Η παραγωγή της επιχείρησης
1. Έννοια της παραγωγής
2. Συνδυασμός παραγωγικών συντελεστών
3. Συνάρτηση παραγωγής
4. Νόμος της φθίνουσας απόδοσης
5. Συνολικό, Μέσο και Οριακό προϊόν
6. Τεχνολογία και παραγωγή

III.

Το κόστος παραγωγής
1. Κόστος Παραγωγής (Έννοια και περιεχόμενο)
2. Κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο (Σταθερό, Μεταβλητό και Συνολικό
κόστος, Μέσο Σταθερό, Μέσο Μεταβλητό και Μέσο Συνολικό κόστος, Οριακό κόστος
και η σημασία του, Μεταβλητό κόστος (Μεταβλητός συντελεστής μόνο η εργασία,
Μεταβλητοί συντελεστές Εργασία και Πρώτες Ύλες)

IV.

Μορφές αγοράς
1. Εισαγωγή
2. Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός
3. Μονοπώλιο
4. Ατελής ανταγωνισμός (Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο)

V.

Εγχώρια και Εθνικά οικονομικά μεγέθη
1. Εισαγωγή
2. Το οικονομικό κύκλωμα
3. Η μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
4. Εγχώρια και Εθνικά οικονομικά μεγέθη
5. Ακαθάριστα και Καθαρά οικονομικά μεγέθη
6. Τιμές υπολογισμού των οικονομικών μεγεθών
7. Μέτρηση Εγχώριου Προϊόντος – Μέθοδος της Παραγωγής
8. Μέτρηση Εγχώριου Προϊόντος – Εισοδηματική Μέθοδος
9. Αποπληθωρισμός των Οικονομικών Μεγεθών
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VI.

Ανεργία και Οικονομικοί κύκλοι
1. Εισαγωγή
2. Απασχόληση και ανεργία
3. Μέτρηση της ανεργίας
4. Μορφές ανεργίας
5. Φυσικό ποσοστό ανεργίας
6. Συνέπειες της ανεργίας
7. Μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας
8. Οικονομικοί κύκλοι ή Οικονομικές διακυμάνσεις
9. Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των Οικονομικών Διακυμάνσεων

VII.

Δημόσια Οικονομικά
1. Εισαγωγή
2. Οι στόχοι της κρατικής παρέμβασης
3. Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής
4. Δημόσιες Δαπάνες
5. Δημόσια Έσοδα
6. Φόροι
7. Κρατικός Προϋπολογισμός
8. Δημόσιος Δανεισμός

VIII.

Διεθνείς συναλλαγές – Διεθνές εμπόριο
1. Γενικά
2. Διεθνές εμπόριο
3. Απόλυτο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα
4. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
5. Συνάλλαγμα
6. Ισοζύγιο Πληρωμών
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Πίνακας Προδιαγραφών
Οικονομικά Γ΄(024)
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ελαστικότητα
Ζήτησης και
Προσφοράς
2. Η παραγωγή
της επιχείρησης
3. Το κόστος της
παραγωγής
4. Μορφές αγοράς
5. Εγχώρια και
εθνικά
οικονομικά
μεγέθη
6. Ανεργία και
οικονομικοί
κύκλοι
7. Δημόσια
οικονομικά
8. Διεθνείς
συναλλαγές –
διεθνές εμπόριο
Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί
του Πίνακα Προδιαγραφών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (24)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019
08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιό σας



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας.
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Ερώτηση Α

Τιμή (P)

1. Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνονται οι καμπύλες ζήτησης δύο αγαθών, Α και Β:
6

Αγαθό Α

5

Αγαθό Β

4
3
2
1

D2

D1

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140

Ζητούμενη Ποσότητα (Q)

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης και των δύο (2) αγαθών, όταν η τιμή
αυξάνεται από €2 σε €4
(Μονάδες 3)
β) Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση των δύο αγαθών με βάση τον βαθμό
ελαστικότητας που θα βρείτε
(Μονάδες 2)
γ) Να εξηγήσετε με ποιο από τα δύο αγαθά θα μπορούσαν να ταυτιστούν τα
σκάφη αναψυχής
(Μονάδες 1)
δ) Αν το Κράτος θέλει να αυξήσει τα έσοδά του, σε ποιο από τα δύο αγαθά θα
επιβάλει φόρο κατανάλωσης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.(Μονάδες 2)
2. “Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος δαπανάται για την αγορά ενός αγαθού,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ελαστικότητα ζήτησής του”.
Να σχολιάσετε την πιο πάνω πρόταση και να δώσετε ένα παράδειγμα.
(Μονάδες 2)
3. Μια επιχείρηση απασχολεί 20 εργάτες και παράγει συνολικά 140 μονάδες
προϊόντος. Αν απασχολήσει 21 εργάτες, το προϊόν ανά εργάτη αυξάνεται κατά 3
μονάδες.
Να υπολογίσετε το οριακό προϊόν που αντιστοιχεί στον 21ον εργάτη.
(Μονάδες 4)
4. α) Μια επιχείρηση παραγωγής παιδικών ποδηλάτων έχει σταθερό ετήσιο κόστος
€30.000 και μέσο μεταβλητό κόστος €66.
Να υπολογίσετε το μέσο (συνολικό) κόστος, αν η παραγωγή ανέλθει στις 3 000
μονάδες.
(Μονάδες 4)
2

218

β) Να διαχωρίσετε τα πιο κάτω έξοδα σε σταθερά και μεταβλητά:
Ημερομίσθια εργατών, πρώτες ύλες, ενοίκια κτηρίων, τόκοι δανείου,
αποσβέσεις μηχανημάτων, μισθοί μόνιμου προσωπικού, υπερωρίες,
ασφάλιστρα αποθηκών.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)

Ερώτηση Β
1. Ο κ. Ασημάκης αποχώρησε από την επιχείρηση που εργαζόταν ως υπάλληλος και
δημιούργησε τη δική του επιχείρηση ποδηλάτων. Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν
την επιχείρηση του κ. Ασημάκη για το έτος 2018:
€

110.000

Έσοδα από πωλήσεις
Κεφάλαιο (€300.000 προέρχονται από δάνεια)
Το επιτόκιο της αγοράς είναι 5% τόσο για τα ίδια κεφάλαια όσο και για τα
δάνεια από τρίτους
Ο μηνιαίος μισθός του κ. Ασημάκη ως υπάλληλος στην προηγούμενή του
εργασία ήταν €1.000

500.000

;

Μηνιαίο ενοίκιο σε τρίτους

2.200

Έξοδα πωλήσεων
Εξοπλισμός εργοστασίου

75.000

Άλλα έξοδα διοίκησης

27.800

Μισθοί υπαλλήλων

26.000

Φυσιολογικό κέρδος

16.000

Φανερό Κόστος

83.000

Να υπολογίσετε: (Να δείξετε τα στοιχεία ονομαστικά και αριθμητικά)
α) Το αφανές κόστος
β) Το μηνιαίο ενοίκιο που πληρώνεται σε τρίτους
γ) Το οικονομικό κέρδος/ζημιά.

(Μονάδες 3)
(Μονάδες 4)
(Μονάδες 1)

2. “Η πλήρης ομοιογένεια του προϊόντος αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
του Πλήρους ή Τέλειου ανταγωνισμού”.
Να εξηγήσετε:
α) Πότε ένα προϊόν θεωρείται απόλυτα ομοιογενές
(Μονάδες 1)
β) Ποια η σημασία της πλήρους ομοιογένειας του προϊόντος στον Πλήρη ή
Τέλειο Ανταγωνισμό.
(Μονάδες 2)

3
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Κόστος (€)

3. Δίνεται το πιο κάτω διάγραμμα, το οποίο αναφέρεται σε μια ανταγωνιστική
επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο:
70

MC

60
50
40

AΤC

30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ποσότητα παραγωγής (Q)

Ζητείται:
α) Να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ Οριακού Κόστους (MC) και Μέσου
Συνολικού Κόστους (ATC)
(Μονάδες 3)
β) Να περιγράψετε την πορεία της καμπύλης του Μέσου Συνολικού Κόστους
(Μονάδες 4)
(ATC)
γ) Να ονομάσετε το σημείο τομής των δύο καμπυλών και να εξηγήσετε τη
σημασία του.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Ερώτηση Γ
1. Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή μιας
ανταγωνιστικής βιομηχανικής επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο:
Μονάδες
προϊόντος
Q
0
1
2
3
4
5
6
7

Οριακό
Έσοδο
MR
;
;
;
30
;
;
;
;

Οριακό
Κόστος
MC
;
20
14
6
18
24
33
50

Συνολικό
Κόστος
TC
;
;
;
;
;
;
;
;

4
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Συνολικό
Έσοδο
TR
;
;
;
;
;
;
;
;

Κέρδος/
Ζημιά
;
-70
;
;
;
;
;
;

Ζητείται:
α) Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον
πιο πάνω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σταθερό Κόστος είναι €80
(Μονάδες 7)
β) (i) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του Νεκρού Σημείου του κύκλου εργασιών
(ii) Να δείξετε στο διάγραμμα τις μονάδες στις οποίες επιτυγχάνεται το Άριστο
Επίπεδο Παραγωγής και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 6)
2. Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία:
€εκ
65
40
100
50
100
20
50
80
10
15
45
15
50

Γεωργία
Βιομηχανία
Μισθοί και ημερομίσθια
Δημόσιες Υπηρεσίες
Ενέργεια
Προσωπικές Υπηρεσίες
Κατασκευές
Εμπόριο
Αποσβέσεις
Εισόδημα προς εξωτερικό
Εισόδημα από το εξωτερικό
Επιδοτήσεις
Έμμεσοι φόροι
Να υπολογίσετε:
α) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς

(Μονάδες 4)

β) Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιμές συντελεστών.

(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)

Ερώτηση Δ
1. Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν τα οικονομικά μεγέθη μιας υποθετικής οικονομίας:
Έτος

Δείκτης τιμών
(μονάδες)

2016
2017

130
;

ΑΕΠ σε
τρέχουσες τιμές
€ εκ.
;
1.125

ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές
€ εκ.
600
750

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε τα ποσά που λείπουν από τον πιο πάνω πίνακα
(Μονάδες 3)

5

221

β) Ο δείκτης τιμών το 2016 ήταν 130 μονάδες. Να εξηγήσετε τι δηλώνει ο δείκτης
αυτός
(Μονάδες 1)
γ) Το ΑΕΠ του 2017 σε σταθερές τιμές ήταν €750 εκ. Να εξηγήσετε τι δηλώνει το
ποσό αυτό
(Μονάδες 1)
δ) Το ΑΕΠ της οικονομίας σε τρέχουσες τιμές ήταν το 2012 €500 εκ. και το 2015
€600 εκ. Να αναφέρετε δύο (2) λόγους στους οποίους μπορεί να οφείλεται η
αύξηση αυτή.
(Μονάδες 2)
2. Τα πιο κάτω δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται σε μια υποθετική οικονομία:
Πληθυσμός της χώρας
Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)
Πληθυσμός σε ηλικία απασχόλησης
Άνεργοι (αριθμός ατόμων)
Ποσοστό ανεργίας (%)
Εργατικό δυναμικό
Ποσοστό απασχόλησης (%)
Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (%)

750 300
;
681 000
;
;
427 955
59,7%
;

Nα συμπληρώσετε τα κενά του πιο πάνω πίνακα δείχνοντας τους υπολογισμούς
σας. (Ο αριθμός των ατόμων να υπολογιστεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα
και τα ποσοστά με δύο δεκαδικά)
(Μονάδες 6)
3. Δίνονται τα πιο κάτω δημοσιονομικά στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας για το
2018:
€εκ.
13.150
5.350
3.000
1.150
3.700
200

Δημόσια έσοδα
Απολαβές προσωπικού
Κοινωνικές παροχές
Τόκοι δημοσίου χρέους
Δημόσια επένδυση
Άλλες τρέχουσες δημόσιες δαπάνες
Ζητείται:

α) Να συντάξετε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2018 και να υπολογίσετε το
Δημοσιονομικό Έλλειμμα ή Πλεόνασμα
(Μονάδες 4)
β) Να υπολογίσετε το Πρωτογενές Έλλειμμα ή Πλεόνασμα

6
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(Μονάδες 1)

4. Οι έμμεσοι φόροι ανέρχονται στα €3.100 εκ. και αποτελούν το 62% του συνόλου
των φορολογικών εσόδων του κράτους.
Να υπολογίσετε την αξία των άμεσων φόρων.

(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)

Ερώτηση Ε
1. Τα εθνικά πάρκα αποτελούν ένα από τα δημόσια αγαθά.
Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών.
(Μονάδες 4)
2. Δίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία που αναφέρονται στις διεθνείς
συναλλαγές της Κύπρου για το έτος 2018:
Εισαγωγές αυτοκινήτων, καυσίμων και ηλεκτρικών ειδών
Έσοδα από τον τουρισμό
Δαπάνες Κυπρίων για διακοπές στο εξωτερικό
Δίδακτρα ξένων φοιτητών
Εξαγωγές κυπριακών προϊόντων
Δίδακτρα Κυπρίων φοιτητών στο εξωτερικό
Μισθοί Κυπρίων που εργάζονται προσωρινά στο εξωτερικό
Εισροές Δευτερογενούς Εισοδήματος
Μισθοί ξένων εποχιακών εργατών
Πληρωμές τόκων στο εξωτερικό
Εισπράξεις μερισμάτων από το εξωτερικό
Έξοδα για νοσηλεία Κυπρίων στο εξωτερικό
Εκροές Δευτερογενούς Εισοδήματος

€εκ.
45.000
52.000
5.000
9.000
24.000
11.000
5.000
8.000
6.000
3.000
2.000
6.000
12.000

Να συντάξετε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο οποίο να φαίνονται
αναλυτικά τα επιμέρους ισοζύγια.
(Μονάδες 10)
3. Ιάπωνας τουρίστας παρουσιάζεται σε Κυπριακή τράπεζα για να εξαργυρώσει
ταξιδιωτική επιταγή ¥260.000 (Ιαπωνικό Γιεν). Η συναλλαγματική ισοτιμία του
ευρώ με το ιαπωνικό γιεν δίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Νόμισμα
Ιαπωνικό Γιεν ¥

Αγορά
127,275

Πώληση
118,0129

Να υπολογίσετε, πόσα ευρώ θα εισπράξει ο Ιάπωνας τουρίστας, αν η προμήθεια
της τράπεζας είναι 0,3%. (Η απάντηση να δοθεί με δύο δεκαδικά ψηφία)
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100)
---ΤΕΛΟΣ--7
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ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (25)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Εξεταστικό δοκίμιο: Αποτελείται από πέντε (5) διαβαθμισμένες ασκήσεις /ερωτήσεις διαφόρων τύπων
οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν όλες.
Η αρίθμηση των παραγράφων δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων του βιβλίου της
Λογιστικής (Λογιστική Γ΄ Λυκείου έκδ. ΥΑΠ 2021)
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Χρηματοοικονομική Λογιστική - Financial Accounting
I.
ΙΙ.

Εισαγωγή
Στοιχεία μη κυκλοφοριακού ενεργητικού και η απόσβεσή τους
(Non-current assets and depreciation)
1.
2.
3.
4.

ΙΙΙ.

Στοιχεία μη κυκλοφοριακού ενεργητικού και απόσβεση
Μέθοδοι υπολογισμού της απόσβεσης
Πώληση στοιχείου μη κυκλοφοριακού ενεργητικού
Αποσβέσεις και οι θεμελιώδεις λογιστικές αρχές

Αποτίμηση των αποθεμάτων (Inventory valuation)
1. Λογιστική των Αποθεμάτων IAS 2
2. Κανόνας της Χαμηλότερης Τιμής μεταξύ Κόστους και Αγοραίας Αξίας
(Cost Vs NRV, Net Realisable Value)
3. Συστήματα απογραφής αποθεμάτων (perpetual, periodic)
4. Περιοδικό σύστημα απογραφής αποθεμάτων και μέθοδοι αποτίμησης (FIFO,
LIFO, AVCO)
5. Σύστημα διαρκούς απογραφής αποθεμάτων και μέθοδοι αποτίμησης (FIFO,
LIFO, AVCO)
6. Επίδραση της κάθε μεθόδου στα κέρδη

ΙV.

Βιομηχανικές επιχειρήσεις (Manufacturing accounts)
1.
2.
3.
4.
5.

V.

Λογαριασμός Παραγωγής (Manufacturing account)
Κατηγορίες δαπανών παραγωγής
Αρχικό κόστος (Prime cost) και κόστος παραγωγής
Ημικατεργασμένα Προϊόντα (Work in progress)
Κέρδος από την παραγωγή (Manufacturing Profit)

Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης – ΜΕΠΕ ( Φύση, κεφάλαιο,
αποθεματικά και δανεισμός)
1.
2.
3.
4.
5.

Εισαγωγή/Χαρακτηριστικά ΜΕΠΕ
Είδη Μετοχικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
Μετοχικό κεφάλαιο (Share capital)
Κατηγορίες Μετοχών (Types of Shares)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
VI.

Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης- Παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων
1.
2.
3.
4.

VII

IAS 1 – Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
Statement of Profit or Loss
Statement of Changes in Equity
Statement of Financial Position

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Statement of Cash Flows)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

. VIII.

Κατηγορίες Μετοχών
Αποθεματικά (Reserves)
Έκδοση Μετοχών (Public issue, rights issue, Bonus issue)
Μερίσματα (Dividends)
Ομόλογα/Χρεόγραφα (Debentures, bonds)
Εταιρικός φόρος

Εισαγωγή
Κατηγορίες ταμειακών ροών
Οperating activities (Λειτουργικές Δραστηριότητες)
Ιnvesting activities (Επενδυτικές Δραστηριότητες)
Financing activities (Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες)
Statement of Cash Flows - IAS 7 (Κατάσταση Ταμειακών Ροών)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (Financial Ratio Analysis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εισαγωγή
Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
Υπολογισμός και ανάλυση Αριθμοδεικτών
Δείκτες Απόδοσης (ή Κερδοφορίας)-Profitability Ratios
Δείκτες Ρευστότητας - Liquidity Ratios
Δείκτες Δραστηριότητας - Use of assets or Activity Ratios
Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης – Solvency (long term liquidity) Ratios

Διοικητική Λογιστική - Management Accounting
ΙΧ.

X.

Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis)
1. Εισαγωγή [Μεταβλητά κόστη (Variable Cost) και Σταθερά κόστη (Fixed Cost)]
2. Συνεισφορά (Contribution) και η σημασία της στη Διοικητική Λογιστική
3. Ανάλυση και υπολογισμός του Νεκρού Σημείου
4. Επιδιωκόμενο κέρδος (Breakeven and target profit)
5. Graphical Presentation of BEP (Διάγραμμα Νεκρού Σημείου)
Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαίου (Capital Investment Appraisal)

1.
2.
3.
4.

Η ανάγκη αξιολόγησης επενδύσεων κεφαλαίου (investment appraisal)
Μέθοδοι αξιολόγησης Επενδυτικών επιλογών
Μέθοδος της Μέσης Απόδοσης (Accounting Rate of Return - ARR)
Μέθοδος Επανείσπραξης ή Αποπληρωμής ή Περίοδος Επιστροφής
Κεφαλαίου (Payback Period)
5. Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value-NPV)
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Πίνακας Προδιαγραφών
Λογιστική Γ΄(025)
ΕΝΟΤΗΤΑ
1.

Εισαγωγή

2.

Στοιχεία μη
Κυκλοφοριακού
Ενεργητικού και η
Απόσβεσή τους
Αποτίμηση των
αποθεμάτων
Βιομηχανικές
επιχειρήσεις
Μετοχικές εταιρείες
περιορισμένης
ευθύνης-φύση,
κεφάλαιο,
αποθεματικά και
δανεισμός
Μετοχικές εταιρείες
περιορισμένης
ευθύνης –
παρουσίαση των
οικονομικών
καταστάσεων
Κατάσταση
ταμειακών ροών

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανάλυση
χρηματοοικονομικών
δεικτών
Ανάλυση νεκρού
σημείου
Αξιολόγηση
επενδύσεων
κεφαλαίου
Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί
του Πίνακα Προδιαγραφών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (25)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
08:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (Answer all questions)



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιό σας



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας



Επισυνάπτεται τυπολόγιο Λογιστικών Αριθμοδεικτών τριών (3) σελίδων.
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QUESTION 1
PART (A)
You are in practice as an accountant and have a meeting with a client, Leona Winery,
who owns a small winery business where wine is produced and sold.
The records of Leona Winery show:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rent of land is €865 per year
Grape juice and other ingredients per bottle of wine is €1,07
Direct labour is €0,55 per bottle of wine
Water bill is €120 per month
Insurance for the year is €720
Machinery was purchased at a cost of €5.500. The machinery has a life of 8
years and a residual value of €300. Depreciation is to be charged on a straightline basis
7. Glass and cork per bottle of wine is €0,78
8. Selling price per bottle of wine is €4,15
9. Sales are 5 500 bottles of wine per year. All production is sold.
REQUIRED:
(a) Calculate
i. The number of bottles of wine that Leona Winery must sell in a year,
in order to break even
ii. The profit that Leona Winery makes in one year
iii. The sales of bottles of wine that Leona Winery should make in a year
in order to make a profit of €10.325
iv. The margin of safety in bottles of wine

(Marks 6)
(Mark 1)
(Mark 1)
(Mark 1)

The owners of Leona Winery were very ambitious and decided to expand their
business. They therefore formed a limited company in order to take over the
operations of the winery.
(b) Να αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
(Give two characteristics of a limited company).
(Mark 1)

2
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PART (B)
Alex has been in business for many years and purchases and sells a single product.
Alex uses the weighted average cost method (AVCO) for valuing his inventory and the
perpetual inventory system.
The opening inventory on 1 January 2018 was valued at €900 (100 units at €9 each).
The purchases and sales during the year were as follows:
2018
January 8
February 12
June
15
August 28

Purchases
120 at €10
100 at €11
100 at €13
180 at €14

2018
March
9
July
14
December 23

Sales
180 at €20
140 at €20
100 at €25

REQUIRED:
(a) Calculate the value of closing inventory, using:
i. The weighted average cost method (AVCO), perpetual inventory system
ii. The ‘Last in, First out’ method (LIFO), periodic inventory system

(Marks 7)
(Marks 2)

(b) Να εξηγήσετε πως οι δύο διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
επηρεάζουν τα κέρδη. (H σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
δεν είναι απαραίτητη)
(Mark 1)
(Explain how the two different inventory valuation methods affect the profit.
Preparation of Income Statement is not required).
Note: Show your workings to the nearest two decimals.
(Total Marks 20)

3
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QUESTION 2
The directors of Columbus Products Ltd have provided the following extracts from the
general ledger balances on 31 December 2018:
€
Share capital (€1 ordinary shares)

4.000.000

Share premium

1.000.000

Retained earnings

1.070.000

10% bank loan

80.000

Land at cost

4.090.000

Office equipment – cost

672.000

Office equipment – accumulated depreciation

428.000

Delivery vans – cost

496.000

Delivery vans – accumulated depreciation

298.600

Trade receivables

362.600

Irrecoverable debts

20.200

Allowance for doubtful debts

17.000

Inventory at 1 January 2018

88.100

Revenue

2.696.000

Sales returns

6.000

Purchases

1.600.000

General administrative expenses

122.000

General distribution costs

74.500

Bank loan interest

4.000

Wages and salaries

121.500

Directors remuneration

56.000

4
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Additional information
1. On 31 December 2018 inventory was valued at €108.500. This included
damaged inventory costing €18.000. This could be sold for €21.400, after
repairs costing €4.800
2. On 25 July 2018 a delivery van, which cost €80.000, with accumulated
depreciation of €56.000 was sold for €20.000. These transactions have not yet
been accounted for
The depreciation is charged as follows:
 Office equipment: 25% per annum using the reducing (diminishing) balance
method
 Delivery vans: 20% straight line method
The depreciation policy is to charge a full year’s depreciation in the year of
acquisition and none in the year of disposal
3. Directors’ remuneration includes €26.000 of the marketing director
4. Insurance of €12.000, included in the general administrative expenses, had
been paid for the three months ending 31 January 2019
5. The allowance for doubtful debts is to be maintained at 5% of trade receivables,
after writing off a debt of €2.600, which is considered to be irrecoverable
6. The wages and salaries are distributed in the ration of 4:1 between
administrative expenses and distribution costs
7. Corporation tax on profits is estimated at €125.000 and is payable on 5 June
2019.
During the year the following transactions took place which have not yet been
accounted for:





The land at cost was revalued upward by 10%
On 15 December the directors decided to make a new issue of
1 000 000 shares at €1,5 in order to take advantage of a business
opportunity
On 28 December the company paid a final dividend of €0,10 per share
All the shares were eligible for the dividend payment.

REQUIRED:
Prepare, in line with International Accounting Standard (IAS) 1:
i. The Statement of Profit or Loss for the year ended 31 December 2018
(Marks 15)
ii. The Statement of Changes in Equity for the year ended 31 December 2018.(Marks 5)
(Total Marks 20)
5
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QUESTION 3
Amalthia Plc Statement of Profit or Loss (extract) for the year ended 31 December 2018
is given below:
€000
212
(132)
80
(10)
70
(20)
50

Gross profit
Operating expenses
Operating profit
Finance cost
Profit before tax
Taxation
Profit after tax

The Statements of Financial Position of Amalthia Plc as at 31 December 2018 and
2017 were as follows:
2018
2017
€000
€000
€000
€000
Non-current assets
Property, plant and equipment at cost
1.550
1.500
Accumulated depreciation
(300)
(250)
Property, plant and equipment at NBV
1.250
1.250
Current assets
Inventory
14
10
Trade receivables
36
30
Bank
40
90
45
85
Total Assets
1.340
1.335
Equity & Liabilities
Share Capital
1.110
980
Share Premium
50
30
Retained earnings
80
40
1.240
1.050
Non-current liabilities
9% Loan Notes
50
200
Current liabilities
Trade payables
Taxation

10
40

6
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50
1.340

5
80

85
1.335

Notes:
i.
The depreciation of non-current assets for the year was €80.000
ii.
Loss on sale of a non-current assets was €8.000
iii.
Dividends paid during the year were €10.000
iv.
New non-current assets were purchased during the year at a cost of €100.000.
REQUIRED:
(a)
i.
ii.
iii.
(b)

Prepare for the year ended 31 December 2018 the:
Property, Plant and Equipment Account
Accumulated depreciation of Property, Plant and Equipment Account
Disposal Account

(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)

The Statement of Cash Flows in accordance with International
Accounting Standard (IAS) 7
(Marks 14)
(Total Marks 20)

QUESTION 4
The managers of Fresco Ice cream Company wish to purchase a new machine to
replace an old machine that has become too expensive to repair. There are two
machines which are capable of producing the quality of the ice cream they desire.
The following information is available for the two machines:
Year
0
Initial cost of investment
Estimated net cash flows:
1
2
3
4
5
5
Proceeds from scrap value of machine

Machine F
10.000

Machine G
10.000

4.500
2.500
2.500
2.500
1.000
1.500

3.500
3.500
4.000
2.500
1.500
2.000

REQUIRED:
(a)
i. Calculate the exact payback period in years and months for each project (Marks 4)
ii. Calculate the Average Rate of Return (ARR) for each project
(Marks 10)
(b) Να συμβουλεύσετε τους διευθυντές ποια μηχανή πρέπει να αγοράσουν.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Advice the managers of Fresco Ice cream Company which machine they
should purchase. Give reasons for your answer).
(Marks 3)
7
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(c) The managers of Fresco’s Ice cream Company are concerned about the level of
borrowing. Fresco Ice cream Company financed its operations as follows:




€0,50 Ordinary shares
€1 Redeemable Preference shares
9% Bank Loan

€500.000
€600.000
€900.000

REQUIRED:
i. Calculate the gearing ratio
ii. Comment on the level of Fresco’s Ice cream Company gearing.

(Marks 2)
(Marks 1)
(Total Marks 20)

QUESTION 5
PART (A)
Plexi Ltd manufactures parts for sewing machines. It also purchases some
parts for resale. The following information is available:
1 January 2018
Inventory:
raw materials
work in progress
finished goods

31 December 2018

€

€

31.000
8.500
8.140

31.400
7.550
8.250

Some of the balances for the year ended 31 December 2018 were as follows:
€
461.000
179.100
30.850
1.200
200
4.900
14.000
6.500
52.000
11.400
6.200
79.500
8.000

Sales of finished goods
Purchases of raw materials
Purchases of finished goods
Carriage on raw materials
Carriage on finished goods
Light and heat
Factory supervisor’s salary
Patents and royalties
Administrative and sales wages
Depreciation of factory machinery
Depreciation of office equipment
Manufacturing wages
Rent
8
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Additional Information




At 31 December 2018 prepaid Light and heat was €800 and accrued Rent was
€900
Rent, Light and heat are apportioned 60% to the factory and 40% to
administration
Manufacturing wages accrued amount to €500. Six-eights (6/8) of manufacturing
wages are direct and two-eights (2/8) are indirect.

REQUIRED:
Prepare the:
(a) Manufacturing Account the year ended 31 December 2018

(Marks 7)

(b) Income Statement (Trading Section) for the year ended 31 December 2018.
(Marks 3)
PART (B)
Merfis Home Deco Ltd buys and sells home furniture. The following information relates
to the last two financial years ended 30 April 2018 and 30 April 2019:
Statement of Profit or Loss for the year ended

Revenue

30 April 2019

30 April 2018

€

€

800.000

850.000

(520.000)

(400.000)

280.000

450.000

(160.000)

(300.000)

Depreciation

(40.000)

(35.000)

Loan interest

(22.000)

(24.000)

58.000

91.000

Cost of sales
Gross profit
Less
General expenses

Profit for the year

Note: 90% of revenues for both years were on credit

9
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Statement of Financial Position as at

Non-current assets
Cost
Accumulated depreciation

30 April 2019
€

30 April 2018
€

200.000
(120.000)
80.000

150.000
(90.000)
60.000

105.000
135.000
320.000

60.000
75.000
65.000
260.000

40.000
10.000

40.000
19.000

150.000

120.000

70.000
50.000
320.000

81.000
260.000

Current assets
Inventory
Trade receivables
Cash and bank
Equity and Liabilities
Ordinary Share Capital
Retained earnings
Non-current liabilities
8% Loan
Current liabilities
Trade payables
Bank overdraft
REQUIRED:

(a) Calculate the following ratios, in two decimal places, for both the years ended
30 April 2018 and 30 April 2019:
i.
ii.
iii.

Gross profit margin
Return on total capital employed (ROCE)
Trade receivables collection period (in days)

(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)

(b) Να αναφέρετε:
i. Δύο (2) πιθανούς λόγους για την αλλαγή στο δείκτη μεικτού κέρδους
ii. Δύο (2) πιθανούς λόγους για τους οποίους η επιχείρηση επιδιώκει τη
μείωση της περιόδου είσπραξης των χρεωστών της.

(Marks 2)
(Marks 2)

(Suggest two possible reasons:
i.
ii.

For the change in the gross profit as a percentage of revenue
The business might wish to reduce the trade receivables collection period).
(Total marks 20)
(GRAND TOTAL MARKS 100)

…...THE END……
10
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ – ACCOUNTING RATIOS
1. Δείκτες Απόδοσης (ή Κερδοφορίας) – Profitability Ratios
(i) Δείκτης Μεικτού Κέρδους προς Κόστος Πωλήσεων (Mark-up)
Δείκτης Μεικτού Κέρδους προς Κόστος Πωλήσεων=
Mark up =

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝛭𝜀𝜄𝜅𝜏ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍
𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜔𝜈

× 100%

× 100 = ⋯ %

(ii) Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου ή Μεικτού Κέρδους (Gross Profit Margin)
Δείκτης Μεικτού Κέρδους =
Gross Profit margin =

𝛭𝜀𝜄𝜅𝜏ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍
𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

× 100 = %

× 100

(iii) Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin)
Δείκτης Καθαρού Κέρδους =
Net Profit margin =

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

× 100 = %

× 100 = %

(iv) Δείκτης Απόδοσης Απασχολούμενων - Επενδυμένων Κεφαλαίων
(Return on Capital Employed-ROCE)
(a) Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων =
ROCE =

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡& 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠∗
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝝅𝝆𝜾𝝂 𝛼𝜋ό 𝜏ό𝜅𝜊𝜐𝜍 & 𝜑ό𝜌𝜊𝜐𝜍∗
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊𝜐𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

x 100 = %

× 100

*or operating profit
(b) Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων =
ROCE** =

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 & 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠
𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠′ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝝁𝜺𝝉ά 𝛼𝜋ό 𝜏ό𝜅𝜊𝜐𝜍& 𝜑ό𝜌𝜊𝜐𝜍
𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

x 100 = %

× 100

** or Return on Equity or Return on shareholders’ funds (ROSF)

2. Δείκτες Ρευστότητας – Liquidity Ratios
(i) Δείκτης Κυκλοφοριακής (ή Γενικής) Ρευστότητας (Current Ratio)

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας =
Current ratio =

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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(ii) Δείκτης Πραγματικής (ή Ειδικής) Ρευστότητας (Acid Test or Quick ratio)
Δείκτης Πραγματικής Ρευστότητας =
Acid Test (or Quick ratio) =

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό−𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

3. Δείκτες Δραστηριότητας – Activity Ratios (Use of assets)
(i) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover)
Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜔𝜈
𝛭έ𝜎𝜊𝜍 Ό𝜌𝜊𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈

= ⋯ 𝜑𝜊𝜌έ𝜍

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

Inventory Turnover = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦∗ =? times
*Average inventory= (Opening+closing)/2

(ii) Μέση Περίοδος Είσπραξης (Average collection period)
Μέση περίοδος είσπραξης =
Average collection period =

𝛸𝜌𝜀ώ𝜎𝜏𝜀𝜍
𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 𝜇𝜀 𝜋ί𝜎𝜏𝜔𝜎𝜂

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

× 365 𝜇έ𝜌𝜀𝜍 =? 𝜇έ𝜌𝜀𝜍

× 365 𝑑𝑎𝑦𝑠 = ? 𝑑𝑎𝑦𝑠

(iii) Μέση Περίοδος Πληρωμής (Average payment period)
𝛱𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏έ𝜍

Μέση περίοδος πληρωμής = 𝛢𝛾𝜊𝜌έ𝜍 𝜇𝜀 𝜋ί𝜎𝜏𝜔𝜎𝜂 × 365 𝜇έ𝜌𝜀𝜍 = ? 𝜇έ𝜌𝜀𝜍
𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

Average payment period = 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒𝑠 × 365 𝑑𝑎𝑦𝑠 =? Days

4. Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης (Solvency Ratios)
(i) Δείκτης Μόχλευσης (Gearing ratio)
Κεφάλαιο σταθερού εισοδήματος∗

Δείκτης Μόχλευσης = 𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊𝜐𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜅𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈∗∗ × 100 = ⋯ %
Gearing ratio =

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔∗
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑∗∗

× 100 = ⋯ %

* Fixed Return Funding: Preference shares + debentures + other non-current liabilities
**Total capital employed: OSC + PSC + Reserves + non-current liabilities (or total assets
less current liabilities)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (26)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

1. Εισαγωγή
1.1.
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
1.2.
Σύντομη ιστορική αναδρομή της Αρχιτεκτονικής
2. Χώροι κατοικίας- Λειτουργικότητα
2.1.
Ο άνθρωπος - Μεγέθη - Διαστάσεις - Αναλογίες
2.2.
Λειτουργίες κατοικίας - Οργάνωση των χώρων - Διαστάσεις επίπλων και εξοπλισμού
3. Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί κανονισμοί
3.1.
Πολεοδομικές Ζώνες
3.2.
Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί
4. Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικίας
4.1.
Κάτοψη
4.2.
Όψεις
4.3.
Τομές
4.4.
Κάτοψη δώματος
4.5.
Χωροταξικό Σχέδιο - Τοπιοτέχνηση
5. Σχέδια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων
5.1.
Σχέδια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
5.2.
Σχέδια Ύδρευσης
5.3.
Σχέδια Αποχέτευσης
6. Σκάλες
6.1.
Είδη και μορφές κλιμάκων
6.2.
Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων
6.3.
Σχεδίαση κάτοψης, όψεων και τομών σκάλας

Σημείωση:
 Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο κάτω:
o Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
o Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

* Στο Εξεταστικό Δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών

Σκάλες

Σχέδια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικίας

Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί

Χώροι κατοικίας-Λειτουργικότητα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (26)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2021-22
ΑΝΑΛΥΣΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ) (32)
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αγωνίσματα Στίβου, σε Αθλοπαιδιές και στη Γυμναστική:
1. Στίβος:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα τρία αγωνίσματα:
Αγόρια:
Δρόμος 400 μέτρων, άλμα εις μήκος και σφαιροβολία (Βάρος σφαίρας 5 κιλά)
Κορίτσια:
Δρόμος 200 μέτρων, άλμα εις μήκος και σφαιροβολία (Βάρος σφαίρας 3 κιλά)
Υποψήφιος/α δικαιούται να αντικαταστήσει το δρόμο 400μ. αρρένων ή το δρόμο 200μ. θηλέων,
με το αγώνισμα των 100μ. ελεύθερο στην Κολύμβηση.
2. Αθλοπαιδιές:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην εκτέλεση βασικών τεχνικών δεξιοτήτων σε δύο αθλοπαιδιές από
τις τέσσερις που θα επιλέξουν. Βασικές τεχνικές δεξιότητες που θα πρέπει να γνωρίζει ο
υποψήφιος:
Καλαθοσφαίριση:
Δεξιότητες τρίπλας
Jump stop, jump shout με τα δύο πόδια και με βηματισμό
Ελεύθερη βολή
Lay-up από δεξιά και από αριστερά
Πετοσφαίριση:
Πάσα ελέγχου (κοντρόλ),
Πάσα με δάχτυλα
Μανσέτα
Πάσα ελέγχου με δύο δεξιότητες
Σερβίς από κάτω και από πάνω
Χειροσφαίριση:
Δεξιότητες τρίπλας με τρέξιμο προς όλες τις κατευθύνσεις
Τρίπλα – απλή προσποίηση – σουτ στο έδαφος
Κατακόρυφο σουτ από τα 9 μέτρα
Σουτ από θέση εξτρέμ και από θέση πίβοτ
Ποδόσφαιρο:
Δεξιότητες τρίπλας
Πάσα ακριβείας
Προσποιήσεις
Σουτ στο τέρμα με στόχο
Δεξιότητες με τα πόδια και το κεφάλι .
3. Γυμναστική
Η εξέταση συνίσταται στην εκτέλεση ελεύθερου προγράμματος ασκήσεων που να δείχνει την
ευκαμψία, τη δύναμη, το ρυθμό και τη δεξιότητα που έχει ο υποψήφιος.
Αναλυτικότερα, ο υποψήφιος υποχρεούται να περιλάβει στο πρόγραμμά του τουλάχιστον τις εξής
ασκήσεις – δεξιότητες: Κυβίστηση, Ανακυβίστηση, Τροχό, Κατακόρυφο και Ισορροπία.
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Βαθμολογία αγωνισμάτων:
α. Δρόμος (Αγόρια 400μ, κορίτσια 200μ)
ή Κολύμβηση (100μ. ελεύθερο αγόρια/κορίτσια)
β. Άλμα εις μήκος
γ. Σφαιροβολία (για αγόρια βάρος σφαίρας 5 κιλά,
για κορίτσια βάρος σφαίρας 3 κιλά)
δ. Αθλοπαιδιές (Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση,
Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο)
ε. Γυμναστική

20 μονάδες
20 μονάδες
20 μονάδες
20 μονάδες
20 μονάδες

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του υποψηφίου της Πρακτικής Δοκιμασίας ανάγεται στην κλίμακα
του είκοσι (20).
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100μ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΘΗΛΕΩΝ
Βαθμοί
ΕΠΙΔΟΣΗ
Βαθμοί
ΕΠΙΔΟΣΗ
20
0:59:00
και κάτω
20
1:06:00
και κάτω
19
0:59:01
0:59:50
19
1:06:01
1:06:50
18
0:59:51
1:00:00
18
1:06:51
1:07:00
17
1:00:01
1:00:50
17
1:07:01
1:07:50
16
1:00:51
1:01:00
16
1:07:51
1:08:00
15
1:01:01
1:01:50
15
1:08:01
1:08:50
14
1:01:51
1:02:00
14
1:08:51
1:09:00
13
1:02:01
1:03:00
13
1:09:01
1:10:00
12
1:03:01
1:04:00
12
1:10:01
1:11:00
11
1:04:01
1:05:00
11
1:11:01
1:12:00
10
1:05:01
1:06:00
10
1:12:01
1:13:00
9
1:06:01
1:07:00
9
1:13:01
1:14:00
8
1:07:01
1:08:00
8
1:14:01
1:15:00
7
1:08:01
1:09:00
7
1:15:01
1:16:00
6
1:09:01
1:10:00
6
1:16:01
1:17:00
5
1:10:01
1:11:00
5
1:17:01
1:18:00
4
1:11:01
1:12:00
4
1:18:01
1:19:00
3
1:12:01
1:13:00
3
1:19:01
1:20:00
2
1:13:01
1:14:00
2
1:20:01
1:21:00
1
1:14:01
και άνω
1
1:21:01
και άνω
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Βαθμοί

Δρόμος 400μ. ΕΠΙΔΟΣΗ

Άλμα σε μήκος
ΕΠΙΔΟΣΗ

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

55”00 και κάτω
55”01 - 56”00
56”01 - 57”00
57”01 - 58”00
58”01 - 59”00
59”01 – 1.00.00
1.00.01 – 1.01.00
1.01.01 – 1.02.00
1.02.01 – 1.03.00
1.03.01 – 1.04.00
1.04.01 – 1.05.00
1.05.01 – 1.06.00
1.06.01 – 1.06.50
1.06.51 – 1.07.00
1.07.01 – 1.07.50
1.07.51 - 1.08.00
1.08.01 – 1.08.50
1.08.51 – 1.09.00
1.09.01 – 1.09.50
1.09.51 και άνω

6.00μ. και άνω
5.99μ.- 5.80μ.
5.79μ.- 5.60μ.
5.59μ.- 5.40μ.
5.39μ.- 5.20μ.
5.19μ.- 5.00μ.
4.99μ.- 4.80μ.
4.79μ.- 4.60μ.
4.59μ.- 4.40μ.
4.39μ.- 4.20μ.
4.19μ. - 4.00μ.
3.99μ.- 3.90μ.
3.89μ.- 3.80μ.
3.79μ.- 3.70μ.
3.69μ.- 3.60μ.
3.59μ.- 3.50μ.
3.49μ.- 3.40μ.
3.39μ.- 3.30μ.
3.29μ.- 3.20μ.
3.19μ. και κάτω
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Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 5 κιλά)
ΕΠΙΔΟΣΗ
14.00μ. και άνω
13.99μ.- 13.50μ.
13.49μ.- 13.00μ.
12.99μ.- 12.50μ.
12.49μ.- 12.00μ.
11.99μ.- 11.50μ.
11.49μ.- 11.00μ.
10.99μ.- 10.50μ.
10.49μ.- 10.00μ.
9.99μ.- 9.50μ.
9.49μ.- 9.00μ.
8.99μ.- 8.50μ.
8.49μ.- 8.00μ.
7.99μ.- 7.50μ.
7.49μ.- 7.00μ.
6.99μ.- 6.50μ.
6.49μ.- 6.00μ.
5.99μ.- 5.50μ.
5.49μ.- 5.00μ.
4.99μ. και κάτω

Βαθμοί
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΘΗΛΕΩΝ
Σφαιροβολία
Δρόμος 200μ.
Άλμα σε μήκος
(βάρος σφαίρας 3 κιλά)
ΕΠΙΔΟΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ
28”00 και κάτω
4.60μ. και άνω
10.50μ. και άνω
28”01 - 28”50
4.59μ. - 4.40μ.
10.49μ. - 10.00μ.
28”51 - 29”00
4.39μ. - 4.20μ.
9.99μ. - 9.50μ.
29”01 - 29”50
4.19μ. - 4.00μ.
9.49μ. - 9.00μ.
29”51 - 30”00
3.99μ. - 3.80μ.
8.99μ. - 8.50μ.
30”01 - 30”50
3.79μ. - 3.60μ.
8.49μ. - 8.00μ.
30”51 - 31”00
3.59μ. - 3.40μ.
7.99μ. - 7.50μ.
31”01 - 31”50
3.39μ. - 3.20μ.
7.49μ. - 7.00μ.
31”51 - 32”00
3.19μ. - 3.00μ.
6.99μ. - 6.50μ.
32”01 - 32”50
2.99μ. - 2.90μ.
6.49μ. - 6.00μ.
32”51 - 33”00
2.89μ. - 2.80μ.
5.99μ. - 5.50μ.
33”01 - 33”50
2.79μ. - 2.70μ.
5.49μ. - 5.10μ.
33”51 - 34”00
2.69μ. - 2.60μ.
5.09μ. - 4.70μ.
34”01 - 34”50
2.59μ. - 2.50μ.
4.69μ. - 4.30μ.
34”51 - 35”00
2.49μ. - 2.40μ.
4.29μ. - 3.90μ.
35”01 - 35”50
2.39μ. - 2.30μ.
3.89μ. - 3.50μ.
35”51 - 36”00
2.29μ. - 2.20μ.
3.49μ. - 3.10μ.
36”01 - 36”50
2.19μ. - 2.10μ.
3.09μ. - 2.70μ.
36”51 - 37”00
2.09μ. - 2.00μ.
2.69μ. - 2.30μ.
37”01 και άνω
1.99μ. και κάτω
2.29μ. και κάτω
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (36)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ (ΜΟΝΑΔΕΣ 85)
Α. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου
1. Πλάτωνος Πρωταγόρας, Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Ενιαίου
Λυκείου, έκδοση ΥΑΠ (από την έκδοση Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Β΄
Λυκείου ΟΕΔΒ).
Εισαγωγή, λεξιλόγιο, ερμηνευτικές σημειώσεις Δημ. Πλατανίτη.
Θα εξεταστούν τα κεφάλαια: Γ΄, Δ΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ από το πρωτότυπο.
2. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας,
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Εισαγωγή, λεξιλόγιο, σημειώσεις Η. Σ. Σπυρόπουλου.
Θα εξεταστούν τα κεφάλαια: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 από το πρωτότυπο.
Β. Μετάφραση αδίδακτου κειμένου από Ξενοφώντα, Θουκυδίδη (εκτός από τις
δημηγορίες), Πλάτωνα, Ισοκράτη και Δημοσθένη.
ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
(κείμενα από μετάφραση, ερμηνευτικές σημειώσεις)
1. Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ. Τα κεφάλαια Α´, Β´, Ε΄, ΣΤ´, Θ΄, Ι΄ από
μετάφραση.
Θα εξεταστούν: η εισαγωγή, τα σχόλια και οι ερμηνευτικές σημειώσεις και από τα δύο
σχολικά εγχειρίδια για τον Πρωταγόρα.
2. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ. Τα κεφ. 34, 42, 43 από
μετάφραση.
Θα εξεταστούν: η εισαγωγή, τα σχόλια και οι ερμηνευτικές σημειώσεις και από τα δύο
σχολικά εγχειρίδια για τον Περικλέους Επιτάφιο.
Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει:
Α. Αρχαίο Κείμενο
1. Δίνεται διδαγμένο κείμενο (ή κείμενα) 15-20 στίχων για μετάφραση από τον
Πρωταγόρα του Πλάτωνα και τον Περικλέους Επιτάφιο του Θουκυδίδη.
(μονάδες 30)
2. Δίνεται αδίδακτο κείμενο 8-10 στίχων για μετάφραση από το έργο του Ξενοφώντα ή
του Θουκυδίδη (εκτός από τις δημηγορίες) ή του Πλάτωνα ή του Ισοκράτη ή του
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Δημοσθένη. Το κείμενο πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των
εξεταζομένων.
(μονάδες 25)
Β. Παρατηρήσεις
Ζητείται από τους υποψηφίους:
1. Να απαντήσουν σε τέσσερις έως έξι (4-6) γλωσσικές παρατηρήσεις (γραμματικές,
συντακτικές, λεξιλογικές παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείμενο και λεξιλογικές
παρατηρήσεις στο διδαγμένο κείμενο).
(μονάδες 20)
2. Να απαντήσουν σε δύο έως τρεις (2-3) γραμματολογικές, πραγματολογικές,
ιδεολογικές, ερμηνευτικές παρατηρήσεις από τη διδασκόμενη ύλη. Οι παρατηρήσεις
αυτές λαμβάνονται είτε από τα κείμενα που διδάσκονται από μετάφραση είτε από τα
κείμενα που διδάσκονται από το πρωτότυπο, είτε σε συνδυασμό, είτε από τα σχόλια είτε
από τις ερμηνευτικές σημειώσεις ή την εισαγωγή. Τα διδαγμένα κείμενα, όπως ορίζονται
στην εξεταστέα ύλη, είναι ο Πλάτωνος Πρωταγόρας και ο Θουκυδίδη Περικλέους
Επιτάφιος.
(μονάδες 15)
3. Ορθογραφία. Να γράψουν, για εξακρίβωση της ορθογραφικής τους ικανότητας,
αδίδακτο κείμενο 2-3 στίχων από το έργο του Ξενοφώντα ή του Θουκυδίδη (εκτός από
τις δημηγορίες) ή του Πλάτωνα ή του Ισοκράτη ή του Δημοσθένη.
(μονάδες 5)
4. Να μεταφέρουν 3-4 στίχους νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά.
(μονάδες 5)
Σημείωση:
Κατά τη βαθμολογία, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η ορθογραφική ικανότητα των
υποψηφίων στα Αρχαία Ελληνικά.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
1. Πλάτωνος Πρωταγόρας, Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Ενιαίου
Λυκείου, έκδοση ΥΑΠ (από την έκδοση Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
Β΄ Λυκείου ΟΕΔΒ)
2. Πλάτωνος Πρωταγόρας, Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ
3. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας,
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Εισαγωγή, λεξιλόγιο, σημειώσεις Η. Σ. Σπυρόπουλου
4. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Σημείωση: Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών.

Γραμματολογικά,
Πραγματολογικά,
Ιδεολογικά, Ερμηνευτικά
στοιχεία

Αντίστροφο

Ορθογραφία

Λεξιλογικά

Συντακτικό

Γραμματική

Αδίδακτο κείμενο:
Ξενοφών, Θουκυδίδης,
Πλάτων, Ισοκράτης,
Δημοσθένης

Θουκυδίδου
Περικλέους Επιτάφιος

Πλάτωνος Πρωταγόρας

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022
Πίνακας Προδιαγραφών
Αρχαία Ελληνικά
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (36)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ
Οδηγίες:
-H πρώτη σελίδα του τετραδίου απαντήσεων να χρησιμοποιηθεί για την
άσκηση της ορθογραφίας.
-Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. Διδαγμένα κείμενα για μετάφραση

(Μονάδες 30)

(α) καὶ γὰρ δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδυνος ἐν τῇ τῶν μαθημάτων ὠνῇ ἢ ἐν τῇ τῶν
σιτίων. σιτία μὲν γὰρ καὶ ποτὰ πριάμενον παρὰ τοῦ καπήλου καὶ ἐμπόρου
ἔξεστιν ἐν ἄλλοις ἀγγείοις ἀποφέρειν, καὶ πρὶν δέξασθαι αὐτὰ εἰς τὸ σῶμα
πιόντα

ἢ

φαγόντα,

καταθέμενον

οἴκαδε

ἔξεστιν

συμβουλεύσασθαι,

παρακαλέσαντα τὸν ἐπαΐοντα, ὅ τι τε ἐδεστέον ἢ ποτέον καὶ ὅ τι μή, καὶ ὁπόσον
καὶ ὁπότε· ὥστε ἐν τῇ ὠνῇ οὐ μέγας ὁ κίνδυνος· μαθήματα δὲ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ
ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν, ἀλλ’ ἀνάγκη, καταθέντα τὴν τιμήν, τὸ μάθημα ἐν αὐτῇ τῇ
ψυχῇ λαβόντα καὶ μαθόντα ἀπιέναι ἢ βεβλαμμένον ἢ ὠφελημένον. ταῦτα οὖν
σκοπώμεθα καὶ μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν· ἡμεῖς γὰρ ἔτι νέοι ὥστε τοσοῦτον
πρᾶγμα διελέσθαι.
Πλάτωνος Πρωταγόρας Ε΄
(β) ἁθρόᾳ τε τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ
τε ἅμα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν· ἢν δέ που
μορίῳ τινὶ προσμείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν
ἀπεῶσθαι καὶ νικηθέντες ὑφ' ἁπάντων ἡσσῆσθαι. καίτοι εἰ ῥαθυμίᾳ μᾶλλον ἢ
πόνων μελέτῃ καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλομεν
κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ἐς
αὐτὰ ἐλθοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους τῶν αἰεὶ μοχθούντων φαίνεσθαι, καὶ ἔν τε
τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι θαυμάζεσθαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις.
Θουκυδίδη Ἱστορίαι Β΄ 39
1
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Β. Αδίδακτο κείμενο για μετάφραση

(Μονάδες 25)

Ο Ξενοφών στο έργο του Ἑλληνικά συνεχίζει την ιστορία του Πελοποννησιακού
πολέμου. Στο πιο κάτω απόσπασμα οι Θηβαίοι απευθύνονται στους
Αθηναίους, ζητώντας τη συνεργασία τους.
καὶ μὴν ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βούλοισθ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἣν πρότερον
ἐκέκτησθε ἀναλαβεῖν πάντες ἐπιστάμεθα· τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι
ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀδικουμένοις βοηθοῖτε; ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ
φοβηθῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο θαρρεῖτε, ἐνθυμούμενοι ὅτι καὶ ὑμεῖς
ὅτε πλείστων ἤρχετε, τότε πλείστους ἐχθροὺς ἐκέκτησθε. […] ἐπεὶ δέ γε
Λακεδαιμόνιοι προέστησαν, τότε ἔφηναν οἷα περὶ ὑμῶν ἐγίγνωσκον. καὶ νῦν γε,
ἂν φανεροὶ γενώμεθα ἡμεῖς τε καὶ ὑμεῖς συνασπιδοῦντες ἐναντία τοῖς
Λακεδαιμονίοις, εὖ ἴστε, ἀναφανήσονται πολλοὶ οἱ μισοῦντες αὐτούς. ὡς δὲ
ἀληθῆ λέγομεν, ἐὰν ἀναλογίσησθε, αὐτίκα γνώσεσθε. τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται
αὐτοῖς εὐμενής;
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 3.5.10-11 (διασκευή)
Λεξιλόγιο
συνασπιδῶ= συνασπίζομαι, πολεμώ πλάι πλάι

Γ. Αδίδακτο κείμενο για ορθογραφία

(Μονάδες 5)

Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.3.5

Δ. Παρατηρήσεις

(Μονάδες 20)

1. α) ἀναλαβεῖν
Να γράψετε τον ίδιο τύπο του ρήματος στον Μέλλοντα και στον Παρακείμενο
στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
β) ἐκέκτησθε
Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού στην υποτακτική και ευκτική του
Ενεστώτα στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
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γ) ἐγίγνωσκον
Να γράψετε τη μετοχή Αορίστου β΄ στην ονομαστική ενικού του αρσενικού
γένους και τη μετοχή Παρακειμένου στην ονομαστική ενικού του ουδέτερου
γένους στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
δ) λέγομεν
Να γράψετε το α΄ πρόσωπο πληθυντικού στην οριστική του Μέλλοντα και του
Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
2. α) φανεροί, εὐμενής
Να γράψετε τους άλλους βαθμούς (μονολεκτικούς τύπους) των πιο πάνω
επιθέτων. Να διατηρήσετε αμετάβλητα την πτώση, τον αριθμό και το γένος.
(μονάδες 2)
β) (i) ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι
(ii) τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής;
Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό μόνο τους κλιτούς τύπους.

(μονάδες 3)

3. α) (i) τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι
(ii) πολλῶν ἄρχουσι
(iii) πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο θαρρεῖτε
(iv) ἂν φανεροὶ γενώμεθα ἡμεῖς
(v) ὡς δὲ ἀληθῆ λέγομεν
(vi) τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής;
Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τους πιο πάνω υπογραμμισμένους τύπους.
(μονάδες 3)
β) ὡς δὲ ἀληθῆ λέγομεν, ἐὰν ἀναλογίσησθε, αὐτίκα γνώσεσθε
(i) Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά,
σημασία).
(ii) Nα τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού.
(μονάδες 4)

3

256

4. α) (i) Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας την αρχαία ελληνική λέξη της
στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β (στη
στήλη Β περισσεύει μια λέξη).
Στήλη Α
1. ἔφηναν
2. εἶχον
3. ἴστε

α. είδηση
β. άφιξη
γ. σχήμα
δ. φάσμα

Στήλη Β

(μονάδες 1,5)
(ii) ἀπενεγκεῖν, συμβουλεύσασθαι
Να αναλύσετε τις λέξεις από το πρώτο διδαγμένο κείμενο για μετάφραση στα
συνθετικά τους μέρη.
(μονάδα 1)
β) ἐπιστάμεθα, ἐγίγνωσκον, δέξασθαι
Για καθεμιά από τις πιο πάνω λέξεις των κειμένων να σχηματίσετε ό,τι σας
ζητείται στα Νέα Ελληνικά:
(i) ἐπιστάμεθα: επίρρημα
(ii) ἐγίγνωσκον: απλό επίθετο
(iii) δέξασθαι: απλό ουσιαστικό
(μονάδες 1,5)
Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά

(Μονάδες 5)

Όλοι ομολογούν ότι οι πρόγονοι προσέδωσαν σ’ εμάς τους μεταγενεστέρους
όχι μόνο πολύ μεγάλη δύναμη αλλά και δόξα. Γι’ αυτό κι εμείς με έργα θα
διαφυλάξουμε αυτά για να αποδείξουμε σε όλους ότι είμαστε πιο άξιοι από τους
άλλους.

ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(Μονάδες 15)

1. Συμφωνήσαμε σ’ αυτά και ξεκινήσαμε. Όταν φτάσαμε στην είσοδο,
σταματήσαμε και συνεχίσαμε μια συζήτηση που είχαμε αρχίσει όσο ερχόμαστε·
για να μη την αφήσομε λοιπόν μισή, αλλά να την τελειώσομε και να μπούμε,
σταθήκαμε στα πρόθυρα του σπιτιού και συζητούσαμε ωσότου καταλήξαμε σε
συμφωνία.
Μου φαίνεται λοιπόν πως ο θυρωρός, ένας ευνούχος, μας άκουε, και είναι
πιθανό, από τους πολλούς σοφιστές που συνέρρεαν, να ήταν θυμωμένος με
τους επισκέπτες· όταν λοιπόν χτυπήσαμε την πόρτα και άνοιξε και μας είδε·- Α,
είπε, κάτι σοφιστές· δεν ευκαιρεί·- την ίδια στιγμή έσπρωξε με τα δυο του χέρια
την πόρτα με όση δύναμη είχε και την έκλεισε. Εμείς πάλι χτυπούσαμε και κείνος
με κλειστή την πόρτα απάντησε και είπε· - Ε, άνθρωποι, είπε, δεν ακούσατε ότι
δεν ευκαιρεί; - Καλέ μου άνθρωπε, είπα εγώ, δεν ερχόμαστε για τον Καλλία κι
4
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ούτε σοφιστές είμαστε· ησύχασε· τον Πρωταγόρα χρειαζόμαστε και ήλθαμε να
τον δούμε· ανάγγειλέ μας λοιπόν. – Μόλις και μετά βίας μας άνοιξε τέλος ο
άνθρωπος την πόρτα.
Πλάτωνος Πρωταγόρας ΣΤ΄
Στο κεφάλαιο ΣΤ΄ αναδεικνύεται το σκηνογραφικό ταλέντο του Πλάτωνα. Να το
εντοπίσετε και να το τεκμηριώσετε με τρεις (3) αναφορές σας στο κείμενο.
(μονάδες 6)
2. […] έχω τη γνώμη ότι σε μια στιγμή τέτοια δε θα ήταν αταίριαστο να ειπωθούν
τα πράγματα αυτά, και ακόμα ότι θα έχουν να κερδίσουν όλοι όσοι είναι
μαζεμένοι εδώ, και οι ντόπιοι και οι ξένοι, αν τα ακούσουν.
Θουκυδίδη Ἱστορίαι Β΄ 36
Ποιο όφελος θα προκύψει για τους Αθηναίους πολίτες και ποιο όφελος για τους
ξένους, ακούγοντας τον Επιτάφιο λόγο; Να σχολιάσετε με συντομία.
(μονάδες 4)
3. α) Ο Ζεύς τότε επειδή φοβήθηκε για το γένος μας, μήπως ολότελα
εξαφανιστεί, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους την αιδώ και τη
δικαιοσύνη (αἰδώς-δίκη), για να υπάρξει αρμονία στις πόλεις και δεσμοί φιλίας
δημιουργοί.
Πλάτωνος Πρωταγόρας ΙΒ΄
β) Κι ενώ στην ιδιωτική μας ζωή περνούμε απείραχτα μεταξύ μας, σαν
πολίτες είναι πιο πολύ από εσωτερικό σεβασμό (διὰ δέος) που δεν
παρανομούμε, στους άρχοντές μας κάθε φορά πειθαρχικοί και στους νόμους
και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν γίνει για να βοηθούν τους αδικημένους,
και σε όσους, και άγραφοι που είναι, όμως φέρνουν ντροπή ομολογημένη.
Θουκυδίδη Ἱστορίαι Β΄ 37
α) Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε τα ουσιαστικά στοιχεία της πολιτικής ζωής
που αναφέρονται στα δύο πιο πάνω αποσπάσματα.
(μονάδες 3)
β) Να αναπτύξετε σε κείμενο 5-6 γραμμών δύο (2) θετικές συνέπειες της
συμβολής τους στη συνοχή των κοινωνιών.
(μονάδες 2)

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ-

5
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, 08:00-11:00

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Διαίτῃ δὲ τὴν ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα ᾗ χρώμενος
ἄν τις, εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, θαρραλέως καὶ ἀσφαλῶς
διάγοι καὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης δαπάνης. οὕτω γὰρ
εὐτελὴς ἦν, ὥστ’ οὐκ οἶδ’ εἴ τις οὕτως ἂν ὀλίγα ἐργάζοιτο
ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωκράτει ἀρκοῦντα.
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.3.5
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (37)

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´.
Το ΜΕΡΟΣ Α´ περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα.
Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του
ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής
μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο Μαθηματικών.
Γενικές παρατηρήσεις:
1. Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε
προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν
στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη,
γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις
ενότητες αυτές.
2. Όπου αναφέρεται διατύπωση ορισμών και θεωρημάτων, αυτά θα διατυπώνονται
όπως είναι στα σχολικά εγχειρίδια έκδοσης 2019.

I.

Εφαρμογές του Διαφορικού Λογισμού
1. Εφαρμογή των παραγώγων στην εύρεση της εξίσωσης εφαπτομένης και της
κάθετης μιας καμπύλης σε σημείο της.
2. Θεωρήματα (κανόνες) De L’Hospital. Διατύπωση και υπολογισμός ορίων που
παρουσιάζουν απροσδιοριστία των μορφών
επίλυση προβλήματος.

0 ±∞

,

0 ±∞

, και εφαρμογή τους στην

3. Θεώρημα Rolle. Διατύπωση, γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογή του στην
επίλυση προβλήματος.
4. Θεώρημα Μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού. Διατύπωση, γεωμετρική
σημασία και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
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5. Ορισμοί (Μονοτονία Συνάρτησης): Γνησίως Αύξουσα, Αύξουσα, Γνησίως
Φθίνουσα, Φθίνουσα, Σταθερή, Γνησίως Μονότονη και Μονότονη συνάρτηση.
Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
6. Ορισμοί (Ακρότατα Συνάρτησης): Τοπικά μέγιστη τιμή συνάρτησης, Τοπικά
ελάχιστη τιμή συνάρτησης, Ολικά μέγιστη τιμή και Ολικά ελάχιστη τιμή
συνάρτησης. Διατύπωσή και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
7. Θεωρήματα μονοτονίας συνάρτησης (Κριτήρια Μονοτονίας). Γνησίως αύξουσα,
Αύξουσα, Γνησίως φθίνουσα, Φθίνουσα, Σταθερή συνάρτηση. Διατύπωση,
απόδειξη και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
8. Θεώρημα του Fermat. Διατύπωση, απόδειξη, γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογή
του στην επίλυση προβλήματος.
9. Θεώρημα (Κριτήριο Πρώτης Παραγώγου για τοπικά ακρότατα). Διατύπωση και
εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
10. Θεώρημα (Κριτήριο Δεύτερης Παραγώγου για τοπικά ακρότατα). Διατύπωση,
απόδειξη και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
11. Ορισμός κυρτής – κοίλης συνάρτησης. Γεωμετρική ερμηνεία.
12. Θεώρημα (Κριτήριο για την κυρτότητα συνάρτησης με τη βοήθεια της δεύτερης
παραγώγου). Διατύπωση και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
13. Ορισμός σημείου καμπής και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
14. Θεώρημα (Κριτήριο Δεύτερης Παραγώγου για την εύρεση των σημείων καμπής
συνάρτησης). Εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
15. Ορισμός της Κατακόρυφης, Οριζόντιας και της Πλάγιας ασύμπτωτης της γραφικής
παράστασης της συνάρτησης 𝑦 = 𝑓(𝑥) . Διατύπωση και εφαρμογή τους στην
επίλυση προβλήματος.
16. Θεώρημα της Πλάγιας ασύμπτωτης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης
𝑦 = 𝑓(𝑥). Διατύπωση και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
17. Μελέτη και κατασκευή γραφικής παράστασης συναρτήσεων.
18. Εφαρμογή των θεωρημάτων για τη μονοτονία και τα ακρότατα συνάρτησης στην
επίλυση προβλημάτων με μέγιστα και ελάχιστα.
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II.

Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις
1. Ορισμός των αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων 𝑦 = 𝜏𝜊𝜉𝜂𝜇𝑥 ,
𝑦 = 𝜏𝜊𝜉𝜎𝜐𝜈𝑥, 𝑦 = 𝜏𝜊𝜉𝜀𝜑𝑥, 𝑦 = 𝜏𝜊𝜉𝜎𝜑𝑥 (με αναφορά στο πεδίο ορισμού και στο
σύνολο τιμών τους). Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
2. Κατασκευή της γραφικής παράστασης
τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

των

πιο

πάνω

αντίστροφων

3. Παράγωγοι των αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Απόδειξη και
εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.

III.

Αόριστο ολοκλήρωμα
1. Ανάλυση ρητών αλγεβρικών παραστάσεων σε άθροισμα απλών κλασμάτων.
2. Εύρεση Διαφορικού συνάρτησης.
3. Έννοια της αντιπαραγώγου μιας συνάρτησης και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
4. Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος. Διατύπωση και εφαρμογή του στην
επίλυση προβλήματος.
5. Εύρεση βασικών αόριστων ολοκληρωμάτων συνεχών συναρτήσεων των μορφών:
∫ 𝑥 𝜈 𝑑𝑥 =

𝑥 𝜈+1
+ 𝐶, 𝜈 ≠ −1
𝜈+1

∫

∫ 𝑎 𝑥 𝑑𝑥 =

𝑎𝑥
+𝐶
ln 𝑎

∫ 𝜎𝜐𝜈𝑥 𝑑𝑥 = 𝜂𝜇𝑥 + 𝐶

∫ 𝜂𝜇𝑥 𝑑𝑥 = −𝜎𝜐𝜈𝑥 + 𝐶

∫ 𝜏𝜀𝜇2 𝑥 𝑑𝑥 = 𝜀𝜑𝑥 + 𝐶

∫ 𝜎𝜏𝜀𝜇2 𝑥 𝑑𝑥 = −𝜎𝜑𝑥 + 𝐶

∫ 𝜏𝜀𝜇𝑥 𝜀𝜑𝑥 𝑑𝑥 = 𝜏𝜀𝜇𝑥 + 𝐶

∫ 𝜎𝜏𝜀𝜇𝑥 𝜎𝜑𝑥 𝑑𝑥 = −𝜎𝜏𝜀𝜇𝑥 + 𝐶

∫

𝑑𝑥
= ln|𝑥| + 𝐶
𝑥

𝑑𝑥

𝑥
= 𝜏𝜊𝜉𝜂𝜇 + 𝐶
𝑎
√𝑎2 − 𝑥 2

∫ 𝑒 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑒 𝑥 + 𝐶

∫

𝑑𝑥
1
𝑥
=
𝜏𝜊𝜉𝜀𝜑
+𝐶
𝑎2 + 𝑥 2 𝑎
𝑎

6. Ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος.
α) ∫ 𝑑𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝐶
β) ∫ 𝑎 ⋅ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, 𝛼 σταθερά
γ) ∫[𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)] 𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ± ∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥
Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
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7. Υπολογισμός της σταθεράς ολοκλήρωσης σε προβλήματα αρχικών τιμών και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
8. α) Εύρεση ολοκληρωμάτων με τη βοήθεια κατάλληλης αντικατάστασης και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
β) Εύρεση ολοκληρωμάτων των πιο κάτω μορφών με τη βοήθεια κατάλληλης
αντικατάστασης που θα δίδεται και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος:
i.

ii.

∫ 𝑓(𝑥, √𝑎2 − 𝛽 2 𝑥 2 ) 𝑑𝑥

iii. ∫ 𝑓 (𝑥,

1
√𝛽 2 𝑥 2 +𝛼2

∫ 𝑓(𝑥, √𝛼 2 + 𝛽 2 𝑥 2 ) 𝑑𝑥

iv. ∫ 𝑓(𝑥, √𝛽 2 𝑥 2 − 𝛼 2 ) 𝑑𝑥

) 𝑑𝑥

γ)
Εύρεση
ολοκληρωμάτων
ρητών
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων
𝑦 = 𝑓(𝜂𝜇𝑥 , 𝜎𝜐𝜈𝑥) με κατάλληλη αντικατάσταση και εφαρμογή τους στην επίλυση
προβλήματος.
9. Εύρεση ολοκληρωμάτων με τυποποίηση βασικών μορφών ολοκληρωμάτων και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος:
1

α) Αν ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶 ⇒ ∫ 𝑓(𝑎𝑥 + 𝛽) 𝑑𝑥 = 𝑎 𝐹(𝑎𝑥 + 𝛽) + 𝐶
β) ∫ 𝑓 𝜈 (𝑥) 𝑓 ′ (𝑥) 𝑑𝑥 =

𝑓 𝜈+1 (𝑥)
𝜈+1

+ 𝐶, 𝜈 ≠ −1

𝑓 ′ (𝑥)

γ) ∫
𝑑𝑥 = 2√𝑓(𝑥) + 𝐶
√𝑓(𝑥)
δ) ∫

𝑓 ′ (𝑥)
𝑓(𝑥)

𝑑𝑥 = ln|𝑓(𝑥)| + 𝐶

10. Εύρεση ολοκληρωμάτων με χρήση της μεθόδου ολοκλήρωσης κατά παράγοντες
και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
11. Εύρεση
ολοκληρωμάτων
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων
με
χρήση
τριγωνομετρικών μετασχηματισμών και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
𝑓(𝑥)

12. Εύρεση ολοκληρωμάτων ρητών συναρτήσεων της μορφής: ∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 όπου 𝑓(𝑥)
και 𝑔(𝑥) ακέραια πολυώνυμα, με ανάλυση σε άθροισμα απλών κλασμάτων και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
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IV.

Σειρές
1. Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της σειράς και χρησιμοποιούν το συμβολισμό
∑ και τις ιδιότητές του.
2. Ορίζουν την σύγκλιση σειράς και υπολογίζουν το άθροισμά της.
3. Τύποι των ειδικών αθροισμάτων
α) ∑𝜈𝜅=1 𝛼 = 𝜈𝛼

1

β) 𝑆1 = ∑𝜈𝜅=1 𝜅 = 2 𝜈(𝜈 + 1)
1
6

γ) 𝑆2 = ∑𝜈𝜅=1 𝜅 2 = 𝜈(𝜈 + 1)(2𝜈 + 1)

1
4

δ) 𝑆3 = ∑𝜈𝜅=1 𝜅 3 = 𝜈 2 (𝜈 + 1)2 = (∑𝜈𝜅=1 𝜅 )2 = 𝑆12

και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.

V.

Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του
1. Ορισμός ορισμένου ολοκληρώματος.
2. Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού:
«Έστω 𝑓 συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα 𝛥 και 𝑎 είναι ένα σημείο του 𝛥.
𝑥

Τότε, η συνάρτηση 𝐹(𝑥) = ∫𝑎 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 είναι μια παράγουσα της 𝑓 στο 𝛥.
Δηλαδή, ισχύει

x

d 
  f (t )dt  = f ( x) »
dx  


Εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
3. Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού:
«Έστω 𝑓 συνεχής συνάρτηση στο κλειστό διάστημα [𝛼, 𝛽]. Αν 𝐹 είναι μια
παράγουσα της 𝑓 στο [𝛼, 𝛽], τότε :
𝛽
∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐹(𝛽) − 𝐹(𝑎) »
Απόδειξη και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος με αντικατάσταση και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.
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5. Ιδιότητες του Ορισμένου Ολοκληρώματος:
α)

𝛼

∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 0

𝛽

∫𝛽 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = − ∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

δ)

∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 + ∫𝛽 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = ∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

𝛽

𝛾

γ)

𝛽
∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

ε)

∫𝛼 [𝜆𝑓(𝑥) ± 𝜇𝑔(𝑥)] 𝑑𝑥 = 𝜆 ∫𝛼 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ± 𝜇 ∫𝛼 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥

=

𝛽
∫𝛼 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

𝛼

β)

𝛽

𝛽

𝛾

𝛽

𝛽

στ) Αν 𝑓(𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝛽], τότε: ∫𝛼 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ 0
𝛽

𝛽

ζ) Αν 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥), ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝛽], τότε: ∫𝛼 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ ∫𝛼 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων.
6. Υπολογισμός εμβαδού χωρίου που περικλείεται από μια καμπύλη, τον άξονα των
τετμημένων και τις ευθείες 𝑥 = 𝛼 και 𝑥 = 𝛽 ή του άξονα των τεταγμένων και τις
ευθείες 𝑦 = 𝛼 και 𝑦 = 𝛽 και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
7. Υπολογισμός εμβαδού χωρίου που περικλείεται μεταξύ των καμπύλων: 𝑦 = 𝑓1 (𝑥)
και 𝑦 = 𝑓2 (𝑥) και των ευθειών 𝑥 = 𝛼 και 𝑥 = 𝛽 ή των καμπύλων 𝑥 = 𝑓1 (𝑦) και
𝑥 = 𝑓2 (𝑦) και των ευθειών 𝑦 = 𝛼 και 𝑦 = 𝛽 και εφαρμογή τους στην επίλυση
προβλήματος.
8. Υπολογισμός του όγκου στερεού που παράγεται από τη πλήρη περιστροφή
επιπέδου χωρίου γύρω από τον άξονα των τετμημένων ή από τον άξονα των
τεταγμένων και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.

VI.

Σύνολα – Συνδυαστική – Πιθανότητες
1. Ιδιότητες πράξεων συνόλων.
2. Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού.
3. Αρχή αθροίσματος. Διατύπωση και εφαρμογή της στην επίλυση προβλήματος.
4. Θεμελιώδης αρχή της απαρίθμησης (πολλαπλασιαστική αρχή). Διατύπωση και
εφαρμογή της στην επίλυση προβλήματος.
5. Ορισμός του παραγοντικού ενός φυσικού αριθμού 𝜈 (𝑣!) . Διατύπωση και
εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
6. Υπολογισμός και εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων των:
• Μεταθέσεων 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων (𝛭𝜈 )
• Επαναληπτικών μεταθέσεων 𝑣 αντικειμένων (𝛭𝜈𝜀 )
• Κυκλικών μεταθέσεων 𝜈 διαφορετικών αντικειμένων (𝛫𝜈 )
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• Διατάξεων 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων ανά 𝜅, (𝛥𝜈𝜅 )
• Επαναληπτικών διατάξεων 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων ανά 𝜅, (𝛿𝜅𝜈 )
𝜈
• Συνδυασμών 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων ανά 𝜅, ( )
𝜅
𝜈
𝜈
7. Ιδιότητα των συνδυασμών: ( ) = (
)
𝜅
𝜈−𝜅
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
8. Ορισμοί: Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, απλό ενδεχόμενο,
βέβαιο ενδεχόμενο και αδύνατο ενδεχόμενο. Διατύπωση και εφαρμογή τους στην
επίλυση προβλήματος.
9. Ορισμός του Συμπληρώματος ενός ενδεχομένου σε ένα δειγματικό χώρο, των
Αντίθετων ενδεχομένων και Ασυμβίβαστων ενδεχομένων. Διατύπωση και
εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
10. Απεικόνιση με διαγράμματα Venn σύνθετων ενδεχομένων ως αποτέλεσμα
πράξεων απλών ενδεχομένων (συμπλήρωμα, διαφορά).
11. Κλασσικός ορισμός της πιθανότητας (κατά Laplace). Εφαρμογή του στην επίλυση
προβλήματος.
12. Αξιωματικός ορισμός Kolmogorov στις πιθανότητες. Εφαρμογή του στην επίλυση
προβλήματος.
13. Ιδιότητες των πιθανοτήτων
𝑃(∅) = 0,

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1,

𝛲(𝛢 − 𝛣) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ′ ) = 𝛲(𝛢) − 𝛲(𝛢𝛣),

𝑃(𝐴΄) = 1 − 𝑃(𝐴),

𝛲(𝛢𝛣) = 𝛲(𝛢) + 𝛲(𝛣) − 𝛲(𝛢𝛣)
Εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
14. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα. Εφαρμογή της στην επίλυση
προβλήματος και εφαρμογή του τύπου 𝑃(𝐵/𝐴) =

𝑃(𝛢∩𝛣)
𝑃(𝐴)

15. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Ορισμός και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
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VII.

Αναλυτική Γεωμετρία
Α. Κύκλος
1. Ορισμός τού κύκλου ως γεωμετρικού τόπου. Διατύπωση, απόδειξη της
αναλυτικής εξίσωσης του κύκλου και κατασκευή της γραφικής παράστασης του
στις μορφές:
• (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝛽)2 = 𝑅 2 με κέντρο 𝐾(𝑎, 𝛽) και ακτίνα 𝑅
• 𝑥 2 + 𝑦 2 + 2𝑔𝑥 + 2𝑓𝑦 + 𝑐 = 0 με κέντρο 𝐾(−𝑔, −𝑓) και ακτίνα 𝑅 = √𝑔2 + 𝑓 2 − 𝑐
και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Εύρεση του κέντρου και της ακτίνας του κύκλου όταν δίνεται η εξίσωση του.
3. Εύρεση της/των εξίσωσης/σεων της/των εφαπτομένων και καθέτων κύκλου και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Θέση ευθείας ως προς κύκλο. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
5. Θέση δύο κύκλων. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Μήκος εφαπτόμενου τμήματος, δύναμη σημείου ως προς κύκλο και θέση σημείου
ως προς κύκλο. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
7. Παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου. Εύρεση και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
8. Εύρεση της αναλυτικής εξίσωσης γεωμετρικού τόπου σε προβλήματα.
Β. Παραβολή
1. Ορισμός της παραβολής ως γεωμετρικού τόπου. Διατύπωση και απόδειξη της
αναλυτικής εξίσωσης της παραβολής και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Αναλυτική εξίσωση της παραβολής 𝑦 2 = 4𝑎𝑥 ως γεωμετρικού τόπου με
διευθετούσα 𝑥 + 𝑎 = 0 και εστία 𝛦(𝛼, 0), 𝑎 ∈ ℝ − {0}. Διατύπωση, απόδειξη και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
3. Αναλυτική εξίσωση της παραβολής 𝑥 2 = 4𝑎𝑦 ως γεωμετρικού τόπου με
διευθετούσα 𝑦 + 𝑎 = 0 και εστία 𝛦(0, 𝑎), 𝑎 ∈ ℝ − {0}. Διατύπωση, απόδειξη και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Κατασκευή των γραφικών παραστάσεων των παραβολών 𝑦 2 = 4𝛼𝑥 και
𝑥 2 = 4𝛼𝑦 , εύρεση των στοιχείων τους και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
5. Θέση σημείου ως προς παραβολή. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Θέση ευθείας ως προς παραβολή. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
7. Παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής. Εύρεση και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
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8. Εύρεση της/των εξίσωσης/σεων της/των εφαπτομένων και καθέτων παραβολής
και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
9. Εύρεση της αναλυτικής εξίσωσης γεωμετρικού τόπου σε προβλήματα.
Γ. Έλλειψη
1. Ορισμός της Έλλειψης ως γεωμετρικού τόπου. Διατύπωση, απόδειξη της
αναλυτικής εξίσωσης της Έλλειψης και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Αναλυτική εξίσωση της έλλειψης

𝑥2

𝑦2

+ 𝛽2 = 1 , (𝛼 > 𝛽) ως γεωμετρικού τόπου με
𝛼2

εστίες 𝛦(𝛾, 0) και 𝐸′(−𝛾, 0) και άθροισμα αποστάσεων τυχαίου σημείου της
έλλειψης από τις εστίες 𝛦 και 𝛦’ ίσο με 2𝛼 . Διατύπωση, απόδειξη και εφαρμογή
στην επίλυση προβλήματος.
3. Αναλυτική εξίσωση της έλλειψης

𝑥2

𝑦2

+ 𝛽2 = 1 , (𝛼 < 𝛽) ως γεωμετρικού τόπου με
𝛼2

εστίες 𝛦(0, 𝛾) και 𝐸′(0, −𝛾) και άθροισμα αποστάσεων τυχαίου σημείου της
έλλειψης από τις εστίες 𝛦 και 𝛦’ ίσο με 2𝛽 . Διατύπωση, απόδειξη και εφαρμογή
στην επίλυση προβλήματος.
4. Κατασκευή της γραφικής παράστασης και στοιχεία της έλλειψης με εξίσωση
𝑥2
𝛼2

𝑦2

+ 𝛽2 = 1 όταν 𝛼𝛽 ή 𝛼𝛽 και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.

5. Αποστάσεις τυχαίου σημείου 𝛵(𝑥1 , 𝑦1 ) της έλλειψης από τις εστίες της 𝛦 και 𝛦′ .
Εύρεση, απόδειξη και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Ιδιότητα
𝑥2
𝛼2

του

λόγου

των

αποστάσεων

τυχαίου

σημείου

𝑦2

της

έλλειψης

𝛼

+ 𝛽2 = 1, 𝛼 > 𝛽, από την εστία 𝛦 και την ευθεία 𝑥 − 𝜖 = 0 (διευθετούσα) ή
𝛼

από την εστία 𝛦΄ και την ευθεία 𝑥 + 𝜖 = 0 . Διατύπωση και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.
7. Ιδιότητα
𝑥2
𝛼2

+

𝑦2
𝛽2

του

λόγου

των

αποστάσεων

τυχαίου

σημείου

= 1, 𝛼 < 𝛽, από την εστία 𝛦 και την ευθεία 𝑦 −

𝛽
𝜖

της

έλλειψης

= 0 (διευθετούσα) ή

𝛽

από την εστία 𝛦΄ και την ευθεία 𝑦 + 𝜖 = 0 . Διατύπωση και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.

8. Θέση σημείου ως προς έλλειψη. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
9. Θέση ευθείας ως προς έλλειψη. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
10. Παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης. (𝑥 = 𝛼𝜎𝜐𝜈𝜃, 𝑦 = 𝛽𝜂𝜇𝜃 όπου 0 ≤ 𝜃 < 2𝜋).
Εύρεση και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
11. Εύρεση της/των εξίσωσης/σεων της/των εφαπτομένων και καθέτων Έλλειψης και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
12. Εύρεση της αναλυτικής εξίσωσης γεωμετρικού τόπου σε προβλήματα.
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Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:
1. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Α’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
2. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Β’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
3. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Γ’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
4. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Δ’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
Απροσδιόριστες μορφές – Κανόνες του De l’ Hospital.
Θεώρημα Rolle. Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού
Λογισμού. Μονοτονία συνάρτησης (Ορισμοί). Ακρότατα
συνάρτησης (Ορισμοί).
Μονοτονία – Ακρότατα συνάρτησης (Θεωρήματα).
Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης.
Ασύμπτωτες. Μελέτη – Γραφική παράσταση συνάρτησης.
Προβλήματα μεγίστων – ελαχίστων.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Παράγωγος
αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων – Εφαρμογές.
ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
Ανάλυση κλάσματος σε άθροισμα απλών κλασμάτων.
Διαφορικό συνάρτησης. Ορισμός αόριστου
ολοκληρώματος. Κανόνες ολοκλήρωσης. Μέθοδοι
ολοκλήρωσης (Εκτός τα Ολοκληρώματα αναγωγικού
τύπου). Προβλήματα αρχικών τιμών.
ΣΕΙΡΕΣ
Ορισμός σειράς – Βασικές ιδιότητες. Ιδιότητες του
𝜮−συμβολισμού. Σύγκλιση σειράς. Ειδικά αθροίσματα
(Εκτός οι Μέθοδοι υπολογισμού του αθροίσματος μιας
σειράς).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (37)

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Page 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/
ΣΥΝΘΕΣΗ
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ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
Εμβαδόν επίπεδου χωρίου - Ορισμός ορισμένου
ολοκληρώματος. Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού
Λογισμού. Ιδιότητες ορισμένου ολοκληρώματος.
Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (Εκτός Όγκος
στερεού από περιστροφή επίπεδου χωρίου γύρω
από ευθεία της μορφής 𝑦 = 𝜆, Όγκος στερεού από
περιστροφή επίπεδου χωρίου γύρω από ευθεία της μορφής
𝑥 = 𝜆 και η εφαρμογή των Ολοκληρωμάτων αναγωγικού
τύπου στο Ορισμένο Ολοκλήρωμα).
ΣΥΝΟΛΑ
Ιδιότητες πράξεων συνόλων. Αρχή Εγκλεισμού –
Αποκλεισμού.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
Μεταθέσεις. Διατάξεις. Συνδυασμοί.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η έννοια της Πιθανότητας. Πιθανότητες συνδυασμένων
ενδεχομένων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ
Εξίσωση κύκλου. Θέση ευθείας και κύκλου. Εξίσωση
εφαπτομένης κύκλου σε σημείο του. Εφαπτόμενες κύκλου
από σημείο εκτός αυτού. Θέσεις δύο κύκλων. Μήκος
εφαπτόμενου τμήματος – Δύναμη σημείου ως προς κύκλο
– Θέση σημείου ως προς κύκλο. Παραμετρικές εξισώσεις
κύκλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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Σημείωση: Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιονδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΗ
Ορισμός Παραβολής – Εξίσωση Παραβολής. Στοιχεία
παραβολής. Παραμετρικές εξισώσεις – Ανακλαστική
ιδιότητα παραβολής. Θέση σημείου ως προς παραβολή.
Θέση ευθείας ως προς παραβολή. Εξισώσεις εφαπτομένης
και καθέτου σε σημείο της παραβολής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ
Ορισμός έλλειψης–Εξίσωση έλλειψης. Στοιχεία έλλειψης.
Ιδιότητες έλλειψης. Θέση σημείου–Θέση ευθείας ως προς
την έλλειψη. Παραμετρικές εξισώσεις έλλειψης. Εξίσωση
εφαπτομένης και καθέτου σε σημείο της έλλειψης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (37)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο
που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις του Μέρους Α΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

1. Να βρείτε το αόριστο ολοκλήρωμα

 2

4
6χ
+
ημχ
+
−
2

 dχ .
χ



2. Δίνονται δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω, με P ( A  ) =
2
.
3
Αν τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ανεξάρτητα, να βρείτε τις πιθανότητες :

3
και
4

P (B ) =

(α) Ρ(ΑΒ) .
(β) Ρ(Α - Β) .
χ 2 ψ2
+
= 1 , με εστίες Ε και Ε΄ .
3. Δίνεται η έλλειψη
25 9

(α) Να βρείτε την εκκεντρότητα της έλλειψης.
(β) Αν Τ ( χ1,ψ1 ) είναι τυχαίο σημείο της έλλειψης, να αποδείξετε ότι :

( ΤΕ ) − ( ΤΕ ) =
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4. (α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της
γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, με τύπο f ( χ ) = eχ , χ  R και των
ευθειών χ = 1 και ψ = 1.
(β) Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη
περιστροφή του πιο πάνω χωρίου, γύρω από τον άξονα των τετμημένων.
5. Δίνεται η συνάρτηση

f ( χ ) = χ 3 − 3χ 2 + 2χ + 1.

f , με τύπο

Να δείξετε ότι

ικανοποιούνται για την συνάρτηση f όλες οι υποθέσεις του θεωρήματος του Rolle
στο διάστημα 0,2 . Στη συνέχεια, να βρείτε τα ξ  ( 0,2 ) , που ικανοποιούν το
συμπέρασμα του θεωρήματος του Rolle.
6. Να εξετάσετε κατά πόσο η σειρά

+∞

∑

2𝜅−1

𝜅=1

5𝜅

συγκλίνει. Στην περίπτωση που συγκλίνει, να υπολογίσετε το άθροισμά της.
7.

 π
Χρησιμοποιώντας την αντικατάσταση χ = ημθ , θ  0,  , ή με οποιοδήποτε άλλο
 2
τρόπο να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

1
2


0

χ2
1− χ2

dχ .

8. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης

f : ( 0, + ) → R , με τύπο f ( χ ) = χ +
9.

lnχ
.
χ +1

(α) Να βρείτε πόσοι διαφορετικοί 9 - ψήφιοι αριθμοί σχηματίζονται με τα
ψηφία 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4.
(β) Να βρείτε πόσοι από τους 9- ψήφιους αριθμούς που σχηματίζονται στο
ερώτημα (α) έχουν όλα τα 2 σε συνεχόμενες θέσεις.
(γ) Να βρείτε πόσοι από τους 9- ψήφιους αριθμούς που σχηματίζονται
στο ερώτημα (α) έχουν τα ψηφία 1, 1, 3 σε άρτιες θέσεις ( δηλαδή στην 2η, 4η,
6η, 8η θέση).
1η
θέση

2η
θέση

3η
θέση

4η
θέση

5η
θέση

6η
θέση

7η
θέση

8η
θέση

9η
θέση

9 –ψήφιος αριθμός
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10. (α) Έστω f : α,β → R, συνάρτηση, συνεχής στο α,β και παραγωγίσιμη
στο

( α,β ) .

Αν f  ( χ )  0 ,

χ  ( α,β ) , να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως

αύξουσα στο α,β .


χ3 
(β) Δίνεται η συνάρτηση, f : 0, + ) → R , με τύπο f ( χ ) = ln  eχ +
.
3 

Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο 0, + ) .

ΤΕΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις του Μέρους Β΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

1. Δίνεται η συνάρτηση f , με τύπο f ( χ ) =

6χ
. Αφού βρείτε το πεδίο ορισμού, τα
χ + χ +1
2

σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τους άξονες των
συντεταγμένων, τα τοπικά ακρότατα, τα διαστήματα μονοτονίας, τις ασύμπτωτες
της γραφικής παράστασης της συνάρτησης, να την παραστήσετε γραφικά.
2. Ένα σχολείο έχει 200 μαθητές. Για τη μετάβασή τους στο σχολείο, 120 μαθητές
χρησιμοποιούν λεωφορείο, 60 μαθητές χρησιμοποιούν αυτοκίνητο και οι υπόλοιποι
πηγαίνουν με τα πόδια. Αν ένας μαθητής χρησιμοποιεί για τη μετάβασή του στο
σχολείο λεωφορείο, η πιθανότητα να καθυστερήσει το πρωί στο σχολείο είναι
χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, η πιθανότητα να καθυστερήσει είναι
με τα πόδια, η πιθανότητα να καθυστερήσει είναι

1
, αν
3

1
, ενώ αν πηγαίνει
4

1
. Επιλέγουμε στην τύχη ένα
8

μαθητή του σχολείου.
(α) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής που επιλέξαμε να έχει
καθυστερήσει το πρωί στο σχολείο.
(β) Αν ο μαθητής που επιλέξαμε καθυστέρησε το πρωί να έλθει στο σχολείο, να
βρείτε την πιθανότητα να ήλθε στο σχολείο με λεωφορείο.
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3. (α) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου (κ), ο οποίος εφάπτεται στους
θετικούς ημιάξονες των συντεταγμένων Οχ και Οψ και το σημείο επαφής του
με τον θετικό ημιάξονα Οχ είναι το σημείο Α(2,0).
(β) Αν ο πιο πάνω κύκλος (κ) έχει εξίσωση χ 2 + ψ2 − 4χ − 4ψ + 4 = 0, να δείξετε ότι
η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου (κ), σε τυχαίο σημείο του

 π
Τ ( 2 + 2συνθ, 2 + 2ημθ ) , θ   0,  , είναι συνθ  x + ημθ  y = 2συνθ + 2ημθ + 2 .
 2
(γ) Η εφαπτομένη (ε) τέμνει τον άξονα των τετμημένων χ χ στο σημείο Β και η
ευθεία ΤΑ τέμνει τον άξονα των τεταγμένων ψψ στο σημείο Γ. Να βρείτε την
εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του
ευθυγράμμου τμήματος ΒΓ.
4. Δίνεται η συνάρτηση g , με τύπο g ( χ ) = e− χ , χ  R .
(α) Να μελετήσετε την συνάρτηση g ως προς τη κυρτότητα.
(β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της
συνάρτησης g στο σημείο της Α ( 0,g(0) ) .
(γ) Να αποδείξετε ότι e− χ  1 − χ

, χ R.

( τοξεφχ ) =

5. (α) Να αποδείξετε ότι:

1
, χ R .
1+ χ2

(β) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα , τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f με

( )

τύπο f ( χ ) = τοξεφ χ 2

και να αποδείξετε ότι f ( χ )  0 , χ  R .

(γ) Αν g συνεχής συνάρτηση στο διάστημα 0,α, α  0 , χρησιμοποιώντας την
2

αντικατάσταση χ = u , να αποδείξετε ότι:

α


0

α2

1
χ g χ dχ =  χ g ( χ ) dχ .
20
3

( )
2

(δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική

( )

παράσταση της συνάρτησης h με τύπο h ( χ ) = χ3τοξεφ χ 2 , τον άξονα των
τετμημένων χχ και τις ευθείες χ = 0 και χ = 1.
------ Τ Ε Λ Ο Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ ------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική
ν
∑ (xi − x̅)2
√
σ= i=1
ν

κ
κ
2
∑ fi xi2
∑ fi (xi − x̅)
√
√
ή σ= i=1
= i=1
ν
ν
κ
όπου ν = ∑ fi
i=1

r=

Σxy − νx̅y̅
, όπου Σxy = x1 y1 + x2 y2 + ⋯ + xν yν
νSx Sy

2. Τριγωνομετρία
ημ(Α ± Β) = ημΑσυνΒ ± συνΑημB
συν(Α ± Β) = συνΑσυνΒ ∓ ημΑημΒ
2ημα⋅συνβ = ημ(α − β) + ημ(α + β)
2συνα⋅συνβ = συν(α − β) + συν(α + β)
2 ημα⋅ημβ = συν(α − β) − συν(α + β)
συν2α = συν2 α − ημ2 α

ημ2α = 2ημα⋅συνα
ημ2 α=

1−συν2α

συν2 α=

2
2t

ημ2α = 1+t 2

1−t 2

συν2α = 1+t 2

Α+Β
Α−Β
συν
2
2
Α−Β
Α+Β
ημΑ − ημΒ = 2 ημ
συν
2
2
Α+Β
Α−Β
συν
συνΑ + συνΒ = 2 συν
2
2
Β−Α Α+Β
συνΑ − συνΒ = 2 ημ
ημ
2
2
ημΑ + ημΒ = 2ημ
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1+συν2α
2

t = εφα

− x̅ 2 ,

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:
Σε μοίρες
x = 360ο κ + α

ημx = ημα

Σε ακτίνια
x = 2πκ + α ή

ή

x = 360ο κ + 180ο − α,

κℤ

x = 2πκ + π − α, κℤ

συνx = συνα

x = 360ο κα, κℤ

x = 2πκα,

κℤ

εφx = εφα

x = 180ο κ + α, κℤ

x = πκ + α,

κℤ

3. Γεωμετρία

Ορθό πρίσμα

Επ = Πβ . υ

V = Eβ . υ

Κανονική Πυραμίδα

1
Eπ = Πβ ⋅h
2

V=

Κύλινδρος

Εκ = 2πRυ

V = πR2 υ

Eκ = πRλ

Κώνος

Eκ = π(R + ρ)λ

Κόλουρος Κώνος

E = 4πR2

Σφαίρα

Eβ .υ
3

πR2 υ
V=
3
πυ 2
V=
(R + Rρ + ρ2 )
3
4πR3
V=
3

4. Αναλυτική Γεωμετρία
Απόσταση των σημείων Α(x1 , y1 ) και Β(x2 , y2 ):

d = √(x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2

Απόσταση του σημείου Α(x1 , y1 ) από την ευθεία Ax + By + Γ = 0:

΄Ελλειψη
x2
α2

y2

+ β2 = 1,

γ = √α2 − β2 ,

Εστίες ( ± γ,0),

α>β
α

Διευθετούσες x = ± ε ,
γ

Εκκεντρότητα ε = α
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d=

|Ax1 +By1 +Γ|
√A2 +B2

5. Παράγωγοι
(u ⋅ v)′ = u′ ⋅ v + u ⋅ v ′
(ημx)′ = συνx

u ′ u′ ⋅ v − u ⋅ v ′
( ) =
v
v2

(συνx)′ = −ημx

(εφx)′ = τεμ2 x

dy dy du
=
⋅
dx du dx
(lnx)′ =

6. Ολοκληρώματα
∫ τεμx dx = ln|τεμx + εφx| + c

∫

dx

x
= τοξημ + c
α
√α2 − x 2

x
∫ στεμx dx = ln |εφ | + c
2
∫

7. Απλός Τόκος
Τ=

Κ.Ε.Χ
100
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α2

dx
1
x
= τοξεφ + c
2
+x
α
α

1
x

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (38)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α΄, Β΄
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 10 ερωτήσεις x 5 μονάδες = 50 μονάδες
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 5 ερωτήσεις x 10 μονάδες = 50 μονάδες
Σύνολο Ερωτήσεων: 15 ερωτήσεις με συνολική βαθμολογία 100 μονάδες
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση και σύνθεση θεμάτων που
αφορούν έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής. Οι
ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας,
όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων,
παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό πειραμάτων κ.ά.
Τα πιο πάνω προσφέρονται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από δραστηριότητες που
περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για
το μάθημα της Φυσικής.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αρ Δείκτη

Δείκτης Επάρκειας

Έννοια στερεού σώματος. Ροπή δύναμης.
1.1.
Η έννοια του στερεού σώματος (Η απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων του
σώματος παραμένει σταθερή).
1.2.
Μεταφορική κίνηση στερεού σώματος και περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό
άξονα.
1.3.
Σύνθετη κίνηση στερεού σώματος (απλή αναφορά).
1.4.
Ροπή δύναμης ως προς σημείο (μέτρο και κατεύθυνση).
1.5.
Ροπή δύναμης κατά μήκος του άξονα περιστροφής ενός σώματος (μέτρο και
κατεύθυνση).
1.6.
Ροπή δύναμης ως η αιτία μεταβολής της περιστροφικής κίνησης στερεού σώματος ως
προς σταθερό άξονα. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
1.7.
Κέντρο μάζας στερεού σώματος.
1.8.
Ροπές δυνάμεων που ασκούνται σε στερεό σώμα (περιορισμός σε δυνάμεις που είναι
παράλληλες με τον άξονα περιστροφής ή να ανήκουν σε επίπεδο που τέμνει κάθετα
τον άξονα περιστροφής).
1.9.
Θεώρημα των ροπών.
1.10. Ζεύγος δυνάμεων.
1.11. Παραδείγματα ζεύγους δυνάμεων στην καθημερινή ζωή.
Νόμοι Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση.
1.12. Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση.
1.13.
Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος : ∑ �𝑭𝑭⃗ = 𝟎𝟎 και ∑ ���⃗
𝜧𝜧 = 𝟎𝟎.
1.14.
Προβλήματα ισορροπίας στερεών σωμάτων και εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.
1.15.
Κινητική ενέργεια στερεού που εκτελεί περιστροφική κίνηση.
1.16. Ροπή αδράνειας στερεού σώματος ως προς άξονα.
1.17. Η φυσική σημασία της ροπής αδράνειας και οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται.
1.18. Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα για περιστροφική κίνηση στερεού γύρω από σταθερό
1.19.
1.20.

άξονα Οz: 𝜮𝜮𝑴𝑴𝜺𝜺𝜺𝜺𝜺𝜺𝜺𝜺. 𝒛𝒛 = 𝑰𝑰𝜶𝜶𝜸𝜸 .

Εφαρμογές 2ου νόμου του Νεύτωνα σε απλά προβλήματα περιστροφικής κίνησης στερεού
σώματος.
Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας κατά την περιστροφική κίνηση (Εφαρμογή, όχι
απόδειξη).

Στροφορμή. Αρχή Διατήρησης Στροφορμής.
1.21. Στροφορμή υλικού σημείου ως προς σημείο.
1.22. Στροφορμή υλικού σημείου που εκτελεί κυκλική κίνηση: 𝑳𝑳
�⃗ = 𝒎𝒎𝒓𝒓𝟐𝟐 𝝎𝝎
���⃗.
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1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

Στροφορμή στερεού σώματος κατά μήκος σταθερού άξονα περιστροφής Οz:
𝑳𝑳𝒛𝒛 = 𝑰𝑰𝑰𝑰.
Γενικευμένη μορφή του 2ου νόμου του Νεύτωνα για περιστροφική κίνηση στερεού γύρω
από σταθερό άξονα.
Αρχή της διατήρησης της στροφορμής.
Εφαρμογές της αρχής της διατήρησης της στροφορμής.
Πειραματική επαλήθευση της αρχής της διατήρησης της στροφορμής.
Εφαρμογές της αρχής της διατήρησης της στροφορμής σε συστήματα σωμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ταλαντώσεις. Απλή αρμονική ταλάντωση.
2.1.
Περιοδικές κινήσεις.
2.2.
Ταλαντώσεις ως περιοδικές κινήσεις.
2.3.
Ορισμός Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης (ΑΑΤ) με βάση τη σχέση συνισταμένης δύναμης –
θέσης (μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας).
2.4.
Χαρακτηριστικά δύναμης επαναφοράς.
2.5.
ΑΑΤ σώματος σε οριζόντιο και κατακόρυφο ελατήριο.
2.6.
Η μετατόπιση (x) από τη θέση ισορροπίας σώματος, σε οριζόντιο ή κατακόρυφο ελατήριο,
που εκτελεί ταλάντωση είναι ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου. Ανάδειξη με πειραματική
δραστηριότητα.
2.7.
Χαρακτηριστικά μεγέθη ΑΑΤ: πλάτος, περίοδος, συχνότητα, κυκλική συχνότητα.
2.8.
Ανάλυση της ομαλής κυκλικής κίνησης σε δύο κάθετες ΑΑΤ.
2.9.
Περίοδος ταλάντωσης σε οριζόντιο και κατακόρυφο ελατήριο.
2.10. Πειραματική μελέτη των πιθανών παραγόντων (πλάτος, μάζα σώματος, σταθερά
ελατηρίου) από τους οποίους επηρεάζεται η περίοδος ταλάντωσης σώματος που εκτελεί
ΑΑΤ σε κατακόρυφο ελατήριο.
2.11. Σχέση θέσης - χρόνου στην ΑΑΤ.
2.12. Φάση και αρχική φάση ΑΑΤ.
2.13. Σχέσεις ταχύτητας - χρόνου και επιτάχυνσης - χρόνου στην ΑΑΤ.
2.14. Γραφικές παραστάσεις θέσης - χρόνου, ταχύτητας - χρόνου και επιτάχυνσης - χρόνου
στην ΑΑΤ.
2.15. Διανύσματα μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας, ταχύτητας, επιτάχυνσης και της
συνισταμένης δύναμης στην ΑΑΤ.
2.16. Σχέσεις και γραφικές παραστάσεις ταχύτητας- θέσης και επιτάχυνσης- θέσης στην ΑΑΤ.
Ενέργεια ταλάντωσης.
2.17. Ενεργειακές μεταβολές όταν σώμα σε οριζόντιο ελατήριο εκτελεί ΑΑΤ.
2.18. Σχέσεις κινητικής ενέργειας - χρόνου, κινητικής ενέργειας – θέσης, δυναμικής ενέργειας –
χρόνου και δυναμικής ενέργειας – θέσης στην ΑΑΤ. Η αρχή της διατήρησης της Μηχανικής
Ενέργειας στην ΑΑΤ.
2.19. Γραφικές παραστάσεις της κινητικής, δυναμικής και μηχανικής ενέργειας στην ΑΑΤ, σε
συνάρτηση με τον χρόνο και τη θέση.
Απλό εκκρεμές.
2.20. Απλό εκκρεμές. ΑΑΤ εκκρεμούς.
2.21. Περίοδος ταλάντωσης απλού εκκρεμούς.
2.23 Πειραματική μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας g με τη χρήση απλού εκκρεμούς.
Είδη ταλαντώσεων. Εξαναγκασμένη ταλάντωση. Συντονισμός.
2.24 Είδη ταλαντώσεων: ελεύθερες, εξαναγκασμένες, αμείωτες, φθίνουσες.
2.25 Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των διαφόρων ειδών ταλαντώσεων (ελεύθερες,
εξαναγκασμένες, αμείωτες, φθίνουσες).
2.27 Συντονισμός και συνθήκη συντονισμού στην εξαναγκασμένη ταλάντωση.
2.28 Παραδείγματα συντονισμού από την καθημερινή ζωή (π.χ. γέφυρες, τζάμια
αυτοκινήτου, κρυστάλλινα ποτήρια).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΚΥΜΑΤΑ
Η έννοια του κύματος. Κατηγορίες κυμάτων.
3.1.
Διάδοση παλμού σε τεντωμένο σχοινί ή σε ελατήριο.
3.2.
Κίνηση σωματιδίων του μέσου κατά τη διέλευση ενός παλμού σε αυτό.
3.3.
Τρέχον κύμα.
3.4.
Μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
3.5.
Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Δημιουργία εγκάρσιων και διαμηκών μηχανικών κυμάτων σε
ελατήριο.
3.6.
Παραδείγματα εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων.
3.7.
Πειραματικός προσδιορισμός της ταχύτητας διάδοσης ενός παλμού σε σχοινί ή ελατήριο.
Αρμονικά τρέχοντα κύματα.
3.8.
Τρέχον αρμονικό κύμα.
3.9.
Χαρακτηριστικά τρεχόντων αρμονικών κυμάτων: στιγμιότυπα κύματος, ταλάντωση μορίων
του μέσου (ωκύτητα ταλάντωσης), πλάτος, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος, ταχύτητα
και φορά διάδοσης, φάση, διαφορά φάσης.
3.10. Διάκριση ταχύτητας διάδοσης του κύματος από την ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του
μέσου (ωκύτητα).
3.11. Σχέση που συνδέει τη συχνότητα, το μήκος κύματος και την ταχύτητα διάδοσης του
κύματος.
3.12. Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος.
3.13. Φάση αρμονικού κύματος.
3.14. Γραφική παράσταση της μετατόπισης σημείου του μέσου κατά τη διάδοση τρέχοντος
κύματος σε συνάρτηση με το χρόνο t.
3.15. Στιγμιότυπο κύματος.
3.16. Διαφορά φάσης ταλαντώσεων δύο σημείων σε τρέχον κύμα.
3.17. Σημεία σε φάση και αντίθετη φάση.
Αρχή της υπέρθεσης κυμάτων. Στάσιμα κύματα.
3.18. Αρχή της υπέρθεσης (επαλληλίας) των κυμάτων μέσω της πειραματική διερεύνησης της
υπέρθεσης δύο παλμών στο ίδιο σχοινί ή ελατήριο.
3.19. Εγκάρσια και διαμήκη στάσιμα κύματα.
3.20. Δημιουργία εγκάρσιου στάσιμου κύματος σε χορδή και διαμήκους στάσιμου κύματος σε
κατακόρυφο ελατήριο.
3.21. Εξίσωση στάσιμου κύματος σε χορδή.
3.22. Δεσμοί και κοιλίες για στάσιμο κύμα σε χορδή.
3.23. Θέση δεσμών και κοιλιών σε στάσιμο κύμα σε χορδή.
3.24. Διαφορές ενός τρέχοντος και ενός στάσιμου κύματος που αφορούν στη μεταφορά
ενέργειας, στη φάση και στο πλάτος ταλάντωσης των υλικών σημείων του μέσου.
3.25. Οι τιμές της συχνότητας ταλάντωσης χορδής στερεωμένης στα δύο άκρα, για τις οποίες
δημιουργείται στάσιμο κύμα κατά μήκος της.
3.26.
3.27.
3.28.

𝑓𝑓𝑘𝑘 =

𝑘𝑘𝑘𝑘
2𝐿𝐿

όπου k = 1,2,3,4 ….
Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιων κυμάτων σε τεντωμένη χορδή.
𝐹𝐹

𝑚𝑚

𝜐𝜐 = �𝜇𝜇 , όπου F η τείνουσα δύναμη και μ η γραμμική πυκνότητα της χορδής 𝜇𝜇 = 𝐿𝐿 .
Εξάρτηση του αριθμού των κοιλιών του στάσιμου κύματος κατά μήκος μιας χορδής
στερεωμένης στα δύο άκρα της, σε σχέση με τη δύναμη 𝐹𝐹 και τη συχνότητα 𝑓𝑓.
Εφαρμογές των στάσιμων κυμάτων στα έγχορδα μουσικά όργανα.

Συμβολή κυμάτων.
3.29. Ισοφασική επιφάνεια και μέτωπα κύματος.
3.30. Παρατήρηση επίπεδων και κυκλικών κυμάτων στη λεκάνη υδάτινων κυμάτων (ripple tank)
και σφαιρικών ηχητικών κυμάτων.
3.31. Συμβολή κυμάτων.
3.32. Σύμφωνες πηγές.
3.33. Ενισχυτική και καταστροφική συμβολή κυμάτων. Πειράματα συμβολής σε επιφανειακά
κύματα νερού (ripple tank), και σε ηχητικά κύματα από δύο μεγάφωνα.
3.34. Εξίσωση συμβολής κυμάτων σε τυχαίες διευθύνσεις.
3.35. Πλάτος ταλάντωσης στην περίπτωση συμβολής κυμάτων.
3.36. Συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης.
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3.37.

Πειραματική μελέτη συμβολής ηχητικών κυμάτων.

Περίθλαση κυμάτων.
3.38. Φαινόμενο της περίθλασης.
3.39. Πειραματική διερεύνηση της περίθλασης κυμάτων στην επιφάνεια νερού με τη χρήση
συσκευής υδάτινων κυμάτων (ripple tank).
3.40. Αρχή του Huygens.
Ηχητικά κύματα. Ενέργεια και ένταση κύματος
3.41. Φύση των ηχητικών κυμάτων.
3.42. Περιγραφή του ηχητικού κύματος στον αέρα.
3.43. Ταχύτητα του ήχου.
3.44. Συχνότητες ηχητικών κυμάτων που διεγείρουν το αισθητήριο της ακοής στον άνθρωπο.
3.45. Υπέρηχοι και υπόηχοι.
3.46. Ενέργεια και Ένταση κύματος.
3.47. Ένταση σφαιρικού κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση.
3.48. Κλίμακα έντασης του ήχου σε Decibel.
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
3.49. Κυματική φύση του φωτός.
3.50. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
3.51. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
3.52. Πείραμα του Young.
3.53 Πειραματικός υπολογισμός μήκους κύματος άγνωστης μονοχρωματικής πηγής φωτός με τη
χρήση Laser.
3.54 Κυματικά φαινόμενα στα μικροκύματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Μαγνητισμός. Προέλευση μαγνητικών πεδίων, Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace.
4.1.
Ιδιότητες μαγνητών.
4.2.
Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ραβδόμορφων μαγνητών.
4.3.
Αλληλεπίδραση μαγνητικής βελόνας ή ραβδόμορφου μαγνήτη με τη Γη.
4.4.
Βόρειος και νότιος πόλος ραβδόμορφου μαγνήτη.
4.5.
Αλληλεπίδραση μαγνητικής βελόνας με ρευματοφόρο αγωγό. Πείραμα του Oersted.
4.6.
Μόνιμοι μαγνήτες.
4.7.
Έννοια του μαγνητικού πεδίου. Αναπαράσταση του μαγνητικού πεδίου ενός ραβδόμορφου
μαγνήτη με τη χρήση πυξίδων και ρινισμάτων σιδήρου. Μονάδα μέτρησης του μαγνητικού
πεδίου στο SI.
4.8.
Απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου με δυναμικές γραμμές. Προσδιορισμός της κατεύθυνσης
του μαγνητικού πεδίου από το αντίστοιχο σχήμα με τις δυναμικές γραμμές. Σύνδεση του
μέτρου του μαγνητικού πεδίου με την πυκνότητα των δυναμικών γραμμών.
4.9.
Σύγκριση ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών και μαγνητικών δυναμικών γραμμών.
4.10. Δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ένας ευθύγραμμος
ρευματοφόρος αγωγός. Μαγνητικό πεδίο γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό.
Κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου – κανόνας δεξιού χεριού.
4.11. Δύναμη σε ηλεκτρικό φορτίο που κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η κατεύθυνση
και το μέτρο της μαγνητικής δύναμης. Ορισμός της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
4.12. Το έργο μαγνητικής δύναμης σε κινούμενο φορτίο είναι μηδενικό.
4.13. Δύναμη σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό
πεδίο. Δύναμη Laplace.
4.14. Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου το οποίο εισέρχεται σε περιοχή ομογενούς μαγνητικού πεδίου
με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές. Συχνότητα κύκλοτρου.
4.15. Εφαρμογές της δύναμης Laplace στην καθημερινή ζωή, όπως η λειτουργία του
ηλεκτροκινητήρα.
4.16. Μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα κυκλικό ρευματοφόρο αγωγό (βρόχο) και ένα
σωληνοειδές.
Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή.
4.17. Μαγνητική ροή. Μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής.
4.18. Μεταβολή της μαγνητικής ροής λόγω αλλαγής του μαγνητικού πεδίου, του εμβαδού
επίπεδης επιφάνειας, και της γωνίας που σχηματίζουν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές με
την επιφάνεια.
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4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.

4.33.

Πειράματα παραγωγής επαγόμενης ΗΕΔ, λόγω μεταβολής της μαγνητικής ροής.
Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή και την πολικότητα της επαγόμενης ΗΕΔ σε ένα
πηνίο.
Νόμος του Faraday.
Κανόνας του Lenz. Πειραματική επιβεβαίωση. Συσχέτιση του κανόνα με την Αρχή της
Διατήρησης της Ενέργειας.
Πειραματική διερεύνηση επαγόμενης ΗΕΔ (π.χ. πτώση ραβδόμορφου μαγνήτη σε πηνίο με
την χρήση διασύνδεσης και αισθητήρα τάσης).
Δημιουργία ΗΕΔ από επαγωγή στα άκρα αγωγού που κινείται κάθετα σε ομογενές
μαγνητικό πεδίο Β.
Εξαγωγή και εφαρμογή της σχέσης Εεπ = BυL.
Αγωγός που κινείται κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β και
αποτελεί μέρος κλειστού κυκλώματος. Αναφορά στην περίπτωση ορθογώνιου πλαισίου
που κινείται και βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
Περιστροφική κίνηση (με σταθερή γωνιακή ταχύτητα) πλαισίου σε ομογενές μαγνητικό
πεδίο. Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.
Πειράματα αμοιβαίας επαγωγής με δύο συζευγμένα πηνία.
Φαινόμενο αμοιβαίας επαγωγής.
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τάση αμοιβαίας επαγωγής (ρυθμός μεταβολής
του ρεύματος στο πρωτεύον, τον αριθμό των σπειρών των πηνίων, τον βαθμό σύζευξης
των δύο πηνίων, την ύπαρξη πυρήνα).
Η λειτουργία του μετασχηματιστή με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής.
Η σημασία του μετασχηματιστή ως διάταξη ανύψωσης και υποβιβασμού της τάσης. Η
χρήση μετασχηματιστών στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής
στον τόπο κατανάλωσης, και σε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.
Σχέση μετασχηματισμού τάσης για ιδανικό μετασχηματιστή:

Προτεινόμενα Εγχειρίδια:
1.

2.

𝑉𝑉02
𝑉𝑉01

Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού (Έκδοση ΥΑΠ 2019):
Τεύχος 1 – Μηχανική Στερεού Σώματος,
Τεύχος 2 – Ταλαντώσεις,
Τεύχος 3 – Κύματα,
Τεύχος 4 – Ηλεκτρομαγνητισμός.
Πειραματικές Δραστηριότητες Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης.
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𝐼𝐼
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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ΑΝΑΛΥΣΗ

+

+

+

+

ΣΥΝΘΕΣΗ

+

+

+

+

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν
έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής. Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις
διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας, όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή
δεδομένων και παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό πειραμάτων κ.ά.
Τα πιο πάνω αξιολογητέα περιγράφονται στους Δείκτες Επάρκειας και Επιτυχίας και στους σκοπούς του μαθήματος όπως αυτοί είναι
αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ και αφορούν όλα τα κεφάλαια της ύλης.

+

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

+

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

+

+

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΥΜΑΤΑ

ΓΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ (38)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ (38)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα 27 Μαΐου 2019
8:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΩΝ

Πληροφορίες







Το δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το Μέρος Α΄ και το Μέρος Β΄.
Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια.
Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η κάθε μια.
Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100.
Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος
της ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση.
Το δοκίμιο συνοδεύεται από τυπολόγιο 2 σελίδων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.

Οδηγίες









Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Να απαντήσετε τις ερωτήσεις στο τετράδιο απαντήσεων.
Να διαβάζετε την κάθε ερώτηση προσεχτικά και να σημειώνετε στο τετράδιο
απαντήσεων σας τη σωστή αρίθμησή της.
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε.
Οι γραφικές παραστάσεις να σχεδιάζονται στο χιλιοστομετρικό χαρτί που
υπάρχει στο τέλος του τετραδίου απαντήσεων. Οι γραφικές παραστάσεις
μπορούν να γίνονται με μολύβι.
Να φαίνονται όλα τα στάδια της εργασίας σας σε κάθε ερώτηση. Μπορεί να
πιστωθείτε μονάδες έστω και αν η τελική σας απάντηση δεν είναι σωστή.
Μπορεί να χάσετε μονάδες αν δεν χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες μονάδες
μέτρησης στις απαντήσεις σας.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά.
1. Μια ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας M = 3 kg και μήκους L =1, 5 m είναι αρθρωμένη
στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια κατακόρυφου
νήματος που είναι δεμένο στο σημείο Δ της ράβδου. Η ράβδος μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από
το άκρο της Α και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας.
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής, που διέρχεται από
το άκρο της Α, δίνεται από τη σχέση I =

Γ

Δ νήμα

1
3

ML2 .

ΚΜ

Α

ΚΜ

L

Γ
Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα.
(α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο τη χρονική στιγμή
που κόβεται το νήμα.
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου τη χρονική
στιγμή της έναρξης της κίνησής της.
(2 μονάδες)
(γ) Να εξηγήσετε πόση θα είναι η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, όταν αυτή
διέρχεται από την κατακόρυφη θέση.
(2 μονάδες)
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2. Οι δύο ομογενείς δίσκοι του σχήματος είναι οριζόντιοι και περιστρέφονται χωρίς
τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα zz΄ που διέρχεται από το ΚΜ τους με
γωνιακές ταχύτητες ω 1= 10

rad
s

και ω 2 = 40

rad
s

. Οι ροπές αδράνειας των δύο
2

2

δίσκων ως προς τον άξονα περιστροφής zz΄ είναι I1 = 0, 2 kgm και I 2 = 0, 4 kgm
αντίστοιχα. Κάποια στιγμή ο δίσκος μάζας 𝑚1 αφήνεται να πέσει πάνω στον δίσκο
μάζας 𝑚2 . Οι δύο δίσκοι έρχονται σε επαφή με αποτέλεσμα να αποκτήσουν κοινή
γωνιακή ταχύτητα.
z

z΄

(α) Να υπολογίσετε το μέτρο της αρχικής στροφορμής του συστήματος των δύο
δίσκων.
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε την τελική γωνιακή ταχύτητα περιστροφής των δύο δίσκων.
(2 μονάδες)
(γ) Να εξηγήσετε γιατί δεν διατηρείται ξεχωριστά η στροφορμή του κάθε δίσκου κατά
μήκος του άξονα zz΄.
(2 μονάδες)
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3. Δυο όμοια μικρά βαράκια μάζας mβ = 75 ×10

-3

kg το καθένα, στερεώνονται σε

απόσταση 0,18 m εκατέρωθεν του μέσου μιας ομογενούς ράβδου μάζας
-3
M = 27 ×10 kg και μήκους L= 0,38 m . Η ράβδος προσαρμόζεται σε αισθητήρα
περιστροφικής κίνησης όπως φαίνεται στην πειραματική διάταξη του σχήματος. Το
σύστημα ράβδος-βαράκια μπορεί να περιστρέφεται οριζόντια γύρω από
κατακόρυφο άξονα που περνά από το μέσο της ράβδου. Η ροπή αδράνειας ράβδου
ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος στη ράβδο δίνεται
από τη σχέση I =

1
12

2
ML .

(α) Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος – βαράκια ως προς
τον άξονα περιστροφής του, θεωρώντας τα βαράκια υλικά σημεία.
(2 μονάδες)
(β) Θέτουμε το σύστημα ράβδος – βαράκια σε αριστερόστροφη περιστροφή και το
αφήνουμε ελεύθερο να περιστρέφεται, όπως φαίνεται στο σχήμα Α. Στον άξονα
περιστροφής ασκείται τριβή, η οποία είναι συνεχώς σταθερή. Στην οθόνη του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. παίρνουμε τη γραφική παράσταση, ω = f(t), της γωνιακής
ταχύτητας του συστήματος ράβδος – βαράκια σε σχέση με τον χρόνο που φαίνεται
στο σχήμα Α.

Σχήμα Α
-3-
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Μεταφέρουμε και στερεώνουμε τα βαράκια πιο κοντά στον άξονα περιστροφής,
όπως φαίνεται στο σχήμα Β, και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα θέτοντας το
σύστημα ράβδος – βαράκια σε αριστερόστροφη περιστροφή με την ίδια αρχική
γωνιακή ταχύτητα. Να θεωρήσετε ότι η τριβή στον άξονα περιστροφής είναι η ίδια
με την τριβή στην προηγούμενη περίπτωση. Να εξηγήσετε γιατί η γραφική
παράσταση παίρνει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα Β.
(3 μονάδες)

Σχήμα Β

4. (α) Να γράψετε τον ορισμό της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(β) Στο άκρο κατακόρυφου αβαρούς ελατηρίου σταθεράς k είναι προσδεδεμένη
σφαίρα μάζας m. . Η σφαίρα απομακρύνεται κατακόρυφα από τη θέση ισορροπίας
(Θ. Ι.) της, y = 0, όπως φαίνεται στο σχήμα, και αφήνεται ελεύθερη.
+Oy

Θέση φυσικού μήκους

y=0

Θ. Ι.

Να αποδείξετε ότι η σφαίρα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.
(4 μονάδες)
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5. (α) Από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 20

N

κρέμεται σώμα μάζας 2 kg. Στο
m
πάνω άκρο του ελατηρίου ασκείται εξωτερική περιοδική κατακόρυφη δύναμη που
2π
t (S.I.).
δίνεται από την εξίσωση F = 5 ημ
3
Να υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσης του ταλαντωτή.

 

(2 μονάδες)
(β) Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1985 έγινε σεισμός στη πόλη του Μεξικού. Πολλά
κτήρια, ύψους 80 m περίπου, κατέρρευσαν, ενώ κτήρια ψηλότερα ή χαμηλότερα
παρέμειναν άθικτα. Να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία για να εξηγήσετε
τον λόγο για τον οποίο παρατηρήθηκε το φαινόμενο αυτό.
Η περίοδος ταλάντωσης ενός κτηρίου ύψους 80 m είναι 2, 0 s.

3m
.
Η ταχύτητα διάδοσης των σεισμικών κυμάτων είναι 6, 0 ×10
s
Το μέσο μήκος κύματος των σεισμικών κυμάτων είναι 1, 22 ×104 m.
(3 μονάδες)

6. (α) Δύο ορθογώνιοι παλμοί διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος ενός
τεντωμένου σχοινιού. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο τη χρονική
στιγμή t 0 = 0.

Να σχεδιάσετε στο τετραγωνισμένο χαρτί του τετραδίου απαντήσεών σας τον
συνολικό παλμό, που προκύπτει από την υπέρθεση των παλμών, τη χρονική στιγμή
t1 = 2, 0 s.
(2 μονάδες)
-5-
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(β) Ένα εγκάρσιο κύμα ταξιδεύει κατά μήκος μιας τεντωμένης χορδής. Το παρακάτω
διάγραμμα δείχνει τη μετατόπιση ενός τμήματος της χορδής τη χρονική στιγμή t.
Διεύθυνση Διάδοσης

i. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κύματος, αν η περίοδός του είναι 0,2 s.
(2 μονάδες)
ii. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του συγκεκριμένου τμήματος της χορδής μετά
από παρέλευση χρόνου 0,1 s από τη χρονική στιγμή του στιγμιότυπου που
φαίνεται στο πιο πάνω διάγραμμα.
(1 μονάδα)
7. (α) Ένα συγκρότημα ηχογραφεί τον νέο του δίσκο σε ηχομονωμένη αίθουσα
εγγραφής. Ο ηχολήπτης φεύγει από το δωμάτιο, αφήνοντας την πόρτα ανοικτή, και
στέκεται στο σημείο Χ, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

Χ
Ο ηχολήπτης παρατηρεί ότι οι ήχοι από την κιθάρα, που είναι χαμηλής συχνότητας,
ακούγονται πάρα πολύ καλά, ενώ οι ήχοι από το φλάουτο, που είναι υψηλής
συχνότητας, ακούγονται ελάχιστα. Να εξηγήσετε τις πιο πάνω παρατηρήσεις του
ηχολήπτη.
(3 μονάδες)
-6-
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(β) Τα δελφίνια έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν υπέρηχους, τους οποίους
χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους και για να εντοπίζουν την τροφή
W

τους. Η ένταση του ήχου που εκπέμπει ένα δελφίνι έχει τιμή Ι = 9,95 × 10−10 m2 σε

απόσταση 2 km από αυτό. Να υπολογίσετε την ένταση του ήχου που εκπέμπει το
δελφίνι σε απόσταση 8 km από αυτό. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει απορρόφηση
του ήχου κατά τη διάδοσή του στο νερό και ότι οι τιμές της έντασης ακολουθούν τη
θεωρητική σχέση της έντασης κύματος ως συνάρτηση της απόστασης από την
πηγή.
(2 μονάδες)

8. Στο πείραμα του Young οι δύο σχισμές απέχουν μεταξύ τους 0,100 mm, και το
πέτασμα απέχει από τις σχισμές 1,20 m. Πράσινη μονοχρωματική ακτινοβολία από
laser μήκους κύματος λ = 552 nm, προσπίπτει κάθετα πάνω στις δύο σχισμές.
Οι απαντήσεις σας να δοθούν με τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων.
(α) Να υπολογίσετε τη γωνία στην οποία εμφανίζεται ο κροσσός ενισχυτικής
συμβολής τρίτης τάξης (ν=3).
(2 μονάδες)
(β) Αν πραγματοποιήσουμε το πιο πάνω πείραμα με ένα laser ιώδους ακτινοβολίας,
τότε ο κροσσός ενισχυτικής συμβολής πρώτης τάξης σχηματίζεται σε απόσταση
5,10 mm από το μέσο του κροσσού ενίσχυσης μηδενικής τάξης.
i. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της ιώδους ακτινοβολίας.
(1 μονάδα)
ii. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι με την ίδια πειραματική διάταξη ο κροσσός
ενισχυτικής συμβολής πρώτης τάξης (ν=1) για την ακτινοβολία που εκπέμπει
ένα κόκκινο laser σχηματίστηκε σε απόσταση 4,35 mm από το μέσο του
κροσσού ενίσχυσης μηδενικής τάξης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον
ισχυρισμό του μαθητή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(2 μονάδες)
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9. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο πηνία Π1 και Π2, τα οποία απέχουν αρκετά το
ένα από το άλλο, και δύο ραβδόμορφοι μαγνήτες Μ1 και Μ2. Το μαγνητικό πεδίο του
κάθε ραβδόμορφου μαγνήτη επηρεάζει μόνο το πηνίο που βρίσκεται δίπλα του.
Ο ραβδόμορφος μαγνήτης Μ1 απομακρύνεται από το πηνίο Π1, όπως φαίνεται στο
πιο κάτω σχήμα. Το σχήμα δεν είναι σχεδιασμένο υπό κλίμακα.
Π1

s

N

Μ1

s

N

Μ2
Π2
Να εξηγήσετε προς τα πού θα δεχθεί μαγνητική δύναμη ο μαγνήτης Μ2 που
βρίσκεται ακίνητος δίπλα από το πηνίο Π2, καθώς ο μαγνήτης Μ1 απομακρύνεται
από το πηνίο Π1 κατά μήκος του άξονα του πηνίου.
(5 μονάδες)
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10. Στο σχήμα 1 φαίνεται ένας ζυγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση
της έντασης μαγνητικών πεδίων. Το κάτω μέρος του συρμάτινου βρόχου ΚΛΜΝ
βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Όταν ο διακόπτης δ είναι ανοικτός, ο
ζυγός ισορροπεί όταν τοποθετήσουμε σ΄ αυτόν ένα βαρίδι μάζας 𝑚1 = 100 g, όπως
φαίνεται στο σχήμα 1.

Όταν ο διακόπτης δ κλείσει, το μαγνητικό πεδίο ασκεί δύναμη στα τμήματα του
βρόχου που βρίσκονται εντός του πεδίου, και για να πετύχουμε πάλι ισορροπία του
ζυγού πρέπει να τοποθετήσουμε σ΄ αυτόν ένα βαρίδι μάζας 𝑚2 = 118 g, όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.

(α) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο για να πετύχουμε ισορροπία του ζυγού, όταν
ο διακόπτης δ είναι κλειστός, πρέπει να τοποθετήσουμε βαρίδι μεγαλύτερης μάζας.
(2 μονάδες)
(β) Το τμήμα ΚΛ του βρόχου έχει μήκος 10,0 cm, και η ένταση του ηλεκτρικού
ρεύματος που τον διαρρέει, όταν ο διακόπτης είναι κλειστός είναι 2,5 Α. Να
⃗ του μαγνητικού πεδίου.
υπολογίσετε το μέτρο της έντασης 𝛣
(3 μονάδες)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
-9-
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά.
11. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται μια ομογενής ράβδος ΑΓ, μάζας m  2 kg και
μήκους L . Το άκρο Α της ράβδου είναι στερεωμένο στο πάτωμα με άρθρωση και
το άκρο Γ ακουμπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Η ράβδος ισορροπεί σχηματίζοντας
γωνία 300 με τον κατακόρυφο τοίχο.

Γ

30o

𝐿

A

(α) Να μεταφέρετε το πιο πάνω σχήμα στο τετράδιο απαντήσεών σας και να
σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο.
(2 μονάδες)
(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στη ράβδο από τον
κατακόρυφο τοίχο.
(3 μονάδες)

(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο και την κατεύθυνση της δύναμης στη ράβδο από την
άρθρωση στο σημείο Α.
(5 μονάδες)
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12. Σώμα μάζας m = 0,10 kg είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου
σταθεράς k και μπορεί να μετακινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα
εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας του και αφήνεται ελεύθερο, οπότε εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της
ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο, υ = f(t).

(α) Να προσδιορίσετε την αρχική φάση της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε:
i. Την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)

ii. Το πλάτος της ταλάντωσης.

(1 μονάδα)
(γ) Να γράψετε την εξίσωση θέσης – χρόνου της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(δ) Να υπολογίσετε τη σταθερά 𝑘 του ελατηρίου.
(2 μονάδες)
(ε) Να γράψετε αν τη χρονική στιγμή t = 0,3 s τα διανύσματα της ταχύτητας και της
επιτάχυνσης έχουν την ίδια ή αντίθετη φορά. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(2 μονάδες)
(στ) Να υπολογίσετε σε ποιες θέσεις η κινητική ενέργεια του σώματος είναι
τριπλάσια από τη δυναμική ενέργεια του συστήματος σώματος - ελατηρίου.
(2 μονάδες)
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13. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε ένα πείραμα με απλό εκκρεμές. Σκοπός
τους ήταν να μετρήσουν την επιτάχυνση της βαρύτητας ( g ) χρησιμοποιώντας τη
σχέση T  2

g

. Οι μαθητές πραγματοποίησαν επτά διαφορετικές μετρήσεις του

χρόνου δέκα (10) ταλαντώσεων του εκκρεμούς και συμπλήρωσαν τον πιο κάτω
πίνακα:
Χρόνος 10 πλήρων

Μήκος του

Μάζα του

ταλαντώσεων

εκκρεμούς

εκκρεμούς

Πλάτος της
ταλάντωσης

(s)

(m)

(kg)

(m)

1

20,0

1,00

0,063

0,05

2

20,0

1,00

0,063

0,10

3

20,0

1,00

0,041

0,10

4

22,1

1,20

0,063

0,05

5

23,8

1,40

0,063

0,05

6

25,4

1,60

0,063

0,05

7

27,0

1,80

0,063

0,05

Μέτρηση

(α) Να γράψετε ποιες από τις μετρήσεις του πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε για να χαράξετε κατάλληλη γραφική παράσταση και από αυτή να
υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(2 μονάδες)
(β) Αφού επεξεργαστείτε τις μετρήσεις, να χαράξετε στο τετραγωνισμένο χαρτί στο
τέλος του τετραδίου απαντήσεών σας, κατάλληλη γραφική παράσταση και από αυτή
να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας.
Η απάντησή σας να δοθεί με τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων.
(6 μονάδες)
(γ) Οι πιο πάνω μετρήσεις χρόνου πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας γραφικές
παραστάσεις θέσης – χρόνου, οι οποίες δόθηκαν από αισθητήρα κίνησης. Μια άλλη
ομάδα μαθητών για να μετρήσει τον χρόνο των δέκα περιόδων χρησιμοποίησε
χρονόμετρο χειρός με ακρίβεια δέκατου του δευτερολέπτου. Να εξηγήσετε ποια από
τις δύο ομάδες μαθητών έχει μετρήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο των δέκα
περιόδων.
(2 μονάδες)
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14. Ένας μαθητής δένει το ένα άκρο ενός σχοινιού μήκους 12 m και μάζας 0,150 kg σε
ακλόνητο σημείο Β, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο μαθητής τεντώνει το σχοινί από
την ελεύθερη άκρη του Α, με οριζόντια δύναμη μέτρου 5 N, και το κρατά οριζόντιο.
Τη χρονική στιγμή t = 0 ο μαθητής θέτει την άκρη Α σε απλή αρμονική ταλάντωση
κατά την κατακόρυφη διεύθυνση και προς τα πάνω, η οποία περιγράφεται από την
εξίσωση: y = 0,800 ημ  5πt  (S.I.).

(+)
Β

Α

kg

(α) Να δείξετε ότι η γραμμική πυκνότητα του σχοινιού είναι 𝜇 = 0,0125 m .
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
(1 μονάδα)
(γ) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος.
(2 μονάδες)
(δ) Να γράψετε την εξίσωση του τρέχοντος αρμονικού κύματος που παράγεται από
την κίνηση της άκρης Α.
(2 μονάδες)
(ε) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη
χρονική στιγμή t1 = 0,300 s.
(3 μονάδες)
(στ) Στο στιγμιότυπο που σχεδιάσατε στο προηγούμενο ερώτημα να σχεδιάσετε το
διάνυσμα της ταχύτητας ταλάντωσης (ωκύτητας) του σημείου που βρίσκεται στη
θέση 𝑥 = 2 m.
(1 μονάδα)
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15. Τετράγωνο

συρμάτινο

πλαίσιο

ΑΓΔΖ,

πλευράς

= 0,50 m και

συνολικής

αντίστασης R  = 0,50 Ω , είναι στερεωμένο κατακόρυφα σε πλαστικό αμαξάκι και
εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα, μέτρου υ = 1, 0

m
s

, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

έντασης μέτρου | Β |= 0,50 T, το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου και
στην ταχύτητα υ. Το πλαίσιο αρχίζει να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο τη χρονική
στιγμή t = 0.

(α) Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η είσοδος του πλαισίου στο μαγνητικό
πεδίο:
i. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη (Η.Ε.Δ.) από επαγωγή που
δημιουργείται στο πλαίσιο.
(2 μονάδες)
ii. Να υπολογίσετε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το
πλαίσιο.
(2 μονάδες)
iii. Να προσδιορίσετε τη φορά του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
(1 μονάδα)
(β) Να εξηγήσετε γιατί θα πρέπει να ασκείται εξωτερική δύναμη στο πλαίσιο,
παράλληλα προς την ταχύτητά του, έτσι ώστε το πλαίσιο να διατηρεί σταθερή
ταχύτητα καθώς εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο.
(3 μονάδες)
(γ) Να εξηγήσετε εάν θα πρέπει να ασκείται εξωτερική δύναμη στο πλαίσιο,
παράλληλα προς την ταχύτητά του, έτσι ώστε αυτό να συνεχίσει να κινείται με
σταθερή ταχύτητα, καθώς βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
(2 μονάδες)
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
- 14 -
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σταθερές
Επιτάχυνση της βαρύτητας στην
επιφάνεια της Γης

𝑔𝑔 = 9,81

m
s
𝑞𝑞𝑒𝑒 = −1,60 × 10−19 C
𝑞𝑞𝑝𝑝 = 1,60 × 10−19 C
𝑐𝑐 = 3,00 × 108

Ταχύτητα του φωτός στο κενό
Φορτίο του ηλεκτρονίου
Φορτίο του πρωτονίου
Μάζα του ηλεκτρονίου
Μάζα του πρωτονίου
Μάζα του νετρονίου

m
s2

𝑚𝑚𝑒𝑒 = 9,11 × 10−31 kg
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 1,67 × 10−27 kg

Κυκλική συχνότητα – γωνιακή
ταχύτητα
Σχέση μέτρων γραμμικής γωνιακής ταχύτητας στην OKK
Κεντρομόλος επιτάχυνση της
ομαλής κυκλικής κίνησης

𝑚𝑚𝑛𝑛 = 1,67 × 10−27 kg
Γενικές Σχέσεις
2𝜋𝜋
𝜔𝜔 =
= 2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού
πεδίου
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Αντίσταση αγωγού
Ηλεκτρική ισχύς

𝜐𝜐 = 𝜔𝜔𝑅𝑅

|𝛼𝛼⃗𝜅𝜅 | = 𝜔𝜔2 𝑅𝑅 =
Δ𝑉𝑉
Δ𝑥𝑥
|Δ𝑞𝑞|
𝐼𝐼 =
Δ𝑡𝑡
Δ𝑉𝑉
𝑅𝑅 =
𝐼𝐼
𝑃𝑃 = 𝐼𝐼Δ𝑉𝑉
𝐸𝐸 = −

𝜐𝜐 2
𝑅𝑅

Μηχανική Στερεού Σώματος
Ροπή δύναμης ως προς σημείο
Ροπή αδράνειας υλικού σημείου
Ροπή αδράνειας στερεού σώματος
ως προς άξονα περιστροφής
Περιστροφική κινητική ενέργεια
σώματος
Στροφορμή σημειακού σωματιδίου
ως προς το σημείο Ο
Στροφορμή σημειακού σωματιδίου
σε κυκλική τροχιά
Νόμος του Hooke
Σχέση ταχύτητας – θέσης

��⃗� = |𝑟𝑟⃗|�𝐹𝐹⃗ �ημ𝜃𝜃
�𝑀𝑀
𝐼𝐼 = 𝑚𝑚𝑟𝑟 2

𝐼𝐼 = � 𝑚𝑚k 𝑟𝑟k2
𝛦𝛦𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅

k

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

=

1 2
𝛪𝛪𝜔𝜔
2

�⃗� = |𝑟𝑟⃗||𝑝𝑝⃗|ημ𝜃𝜃 = 𝑚𝑚|𝑟𝑟⃗||𝜐𝜐⃗|ημ𝜃𝜃
�𝐿𝐿
�⃗� = 𝑚𝑚|𝑟𝑟⃗||𝜐𝜐⃗| = 𝑚𝑚𝑅𝑅 2 𝜔𝜔,
�𝐿𝐿

Ταλαντώσεις
𝐹𝐹⃗ελ = −𝑘𝑘𝑥𝑥⃗

𝜐𝜐 = ±𝜔𝜔�𝑦𝑦02 − 𝑦𝑦 2
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𝐿𝐿 = 𝐼𝐼𝐼𝐼

𝛼𝛼 = −𝜔𝜔2 𝑦𝑦

Σχέση επιτάχυνσης – θέσης

𝐷𝐷 = 𝑚𝑚𝜔𝜔2

Σταθερά της ΑΑΤ
Δυναμική ενέργεια σώματος –
οριζόντιου ελατηρίου
(για ΘΙ 𝑥𝑥 = 0)

𝑈𝑈ελ =

1 2
𝑘𝑘𝑥𝑥
2

Κύματα

Ταχύτητα διάδοσης κύματος
Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού
κύματος
Απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών
κροσσών συμβολής
Ένταση σφαιρικού κύματος ως
συνάρτηση της απόστασης από την
πηγή

𝜐𝜐 = 𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑡𝑡 𝑥𝑥
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 ημ �2π � ± ��
𝑇𝑇 𝜆𝜆
𝜆𝜆𝜆𝜆
Δx =
𝛼𝛼
Ι=

P0
4π r 2

I
Io

Επίπεδο έντασης ήχου

β = 10log( )

Ισχύς αρμονικού κύματος σε χορδή

1
µυω 2 yο2
2
1
Ι = ρυω 2 yο2
2

Ένταση αρμονικού κύμα στον αέρα
Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου
κύματος κατά μήκος τεντωμένης
χορδής

P=

𝜐𝜐 = �

T
𝜇𝜇

400 nm ≤ 𝜆𝜆 ≤ 750 nm

Μήκος κύματος ορατού φωτός

𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦0 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎

ή

Εξίσωση στάσιμου κύματος

Εξίσωση συμβολής κυμάτων σε
τυχαίες διευθύνσεις

𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦0 ημ

2π𝑥𝑥 2π𝑡𝑡
𝜂𝜂𝜂𝜂
𝜆𝜆
𝑇𝑇

2π𝑥𝑥
2π𝑡𝑡
συν
𝜆𝜆
𝑇𝑇

𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1
𝑡𝑡 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥1
𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦0 συν �2π �
�� ημ �2π � −
��
2𝜆𝜆
𝑇𝑇
2𝜆𝜆

Ηλεκτρομαγνητισμός
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε
ρευματοφόρο αγωγό
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε
κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο
Μαγνητική ροή
Νόμος του Faraday

�⃗�𝐼𝐼𝐼𝐼ημ𝜃𝜃
�𝐹𝐹⃗ � = �𝐵𝐵

�⃗ �|𝜐𝜐⃗|ημ𝜃𝜃
�𝐹𝐹⃗ � = |𝑞𝑞|�𝐵𝐵
�⃗ �𝐴𝐴συν𝜃𝜃
𝛷𝛷 = �𝐵𝐵
𝛦𝛦επ = −𝛮𝛮
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dΦ
d𝑡𝑡

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (39)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και βαθμολογία:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι (6) θέματα των 5 μονάδων
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από πέντε (5) θέματα των 6 μονάδων
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από τέσσερα (4) θέματα των 10 μονάδων
Γενικές παρατηρήσεις:


Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε όλα τα θέματα.

Τα θέματα θα εξετάζουν τόσο την κατανόηση και γνώση της εξεταστέας ύλης, όσο και τις
πρακτικές της εφαρμογές.



Επειδή η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενότητες που στηρίζονται σε γνώσεις που
διδάσκονται σε προηγούμενες τάξεις, οι βασικές αυτές γνώσεις θα θεωρηθούν γνωστές έστω
και αν δεν αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη.



Οι μαθητές να έχουν μαζί τους μολύβια (HB, 2H) γεωμετρικά όργανα (τρίγωνα, χάρακα,
διαβήτη, μοιρογνωμόνιο) και μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή.



Εξεταστέα Ύλη:
1. Επικοινωνία - Σχέδιο
1.1 Εισαγωγή
1.2 Προβολές
1.3 Ορθογραφική προβολή
1.4 Πλάγια προβολή
1.5 Ισομετρική προβολή
1.6 Κλίμακες
1.7 Τοποθέτηση διαστάσεων στο σχέδιο
1.8 Ασκήσεις
2. Κατασκευαστικά Συστήματα - Αντοχή Υλικών
2.1 Εισαγωγή
2.2 Κατηγορίες κατασκευών
2.3 Στοιχεία κατασκευών
2.4 Τύποι κατασκευών
2.4.1

Κατασκευές σκελετού
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2.4.2

Επιφανειακές κατασκευές

2.4.3

Κατασκευές μάζας

2.5 Φορτία, φόρτιση και καταπόνηση κατασκευών
2.5.1

Είδη φορτίων

2.5.2

Είδη καταπόνησης

2.5.3

Συντελεστής ασφάλειας

2.6 Δυνάμεις και ισορροπία δυνάμεων
2.6.1

Δυνάμεις

2.6.2

Ισορροπία δυνάμεων

2.7 Ροπή δύναμης
2.8 Τάση και επιμήκυνση
2.8.1

Τάση

2.8.2

Επιμήκυνση

2.9 Αντοχή και ελαστικότητα
2.9.1

Νόμος του Hooke

2.9.2

Τυπική καμπύλη σ,ε για δοκίμιο χάλυβα που υφίσταται εφελκυσμό

2.10

Στηρίξεις – αντιδράσεις

2.10.1 Είδη στηρίξεων
2.10.2 Συνθήκες ισορροπίας
2.11

Δικτυώματα

2.11.1 Επίπεδος δικτυωτός φορέας
2.11.2 Είδη δικτυωμάτων
2.11.3 Υπολογισμός δυνάμεων στις ράβδους δικτυωμάτων
2.12 Ασκήσεις
3. Ηλεκτρικές Μηχανές, Μετασχηματιστές και Ανορθωτές
3.1 Ηλεκτρικό ρεύμα
3.2 Ηλεκτρικές μηχανές
3.2.1

Γενικά

3.2.2

Γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος

3.2.3

Γεννήτρια εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (a.c generator)

3.2.4

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (d.c generator)

3.2.5

Ηλεκτρικοί κινητήρες

3.2.6

Κινητήρες συνεχούς ρεύματος

3.2.7

Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος

304

3.3 Μετασχηματιστές
3.3.1

Γενικά

3.3.2

Κατασκευή και αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή

3.3.3

Χρήση και εφαρμογές των μετασχηματιστών

3.4 Ανορθωτές
3.4.1

Γενικά

3.4.2

Απλή ανόρθωση ή ημιανόρθωση

3.4.3

Πλήρης ανόρθωση

3.4.4

Εξομάλυνση της ανορθωμένης τάσης

3.5 Ασκήσεις
4. Πνευματικά Συστήματα
4.1 Εισαγωγή
4.2 Ημιαυτόματα και αυτόματα πνευματικά συστήματα
4.2.1

Ημιαυτόματα συστήματα

4.2.2

Αυτόματα συστήματα

4.3 Παράλληλη λειτουργία κυλίνδρων
4.4 Συστήματα ακολουθίας
4.4.1

Ακολουθία start, A+, B+, A-, B-, stop

4.4.2

Ακολουθία start, A+, B+, A-, B-, stop με τη χρήση κυλίνδρων επιβράδυνσης

4.4.3

Παράδειγμα εφαρμογής ακολουθίας

4.4.4

Περιορισμοί στις ακολουθίες

4.4.5

Ακολουθίες με τη χρήση εκκεντροφόρου άξονα

4.5 Ηλεκτροπνευματικά Συστήματα
4.5.1

Σωληνοειδής βαλβίδες

4.5.2

Μηχανικό ηλεκτροπνευματικό σύστημα με τη χρήση σωληνοειδών βαλβίδων

4.5.3

Ημιαυτόματο ηλεκτροπνευματικό σύστημα με τη χρήση σωληνοειδών βαλβίδων

4.5.4

Αυτόματο ηλεκτροπνευματικό σύστημα με τη χρήση σωληνοειδών βαλβίδων

4.5.5

Εφαρμογές ηλεκτροπνευματικού συστήματος

4.6 Ασκήσεις
5. Ηλεκτρονική Μνήμη και Μικροελεγκτές
5.1 Εισαγωγή
5.1.1

Γενικά

5.1.2

Ηλεκτρονική μνήμη

5.1.3

Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC

5.1.4

Μικροελεγκτές (microcontrollers) Μικροελεγκτές PICAXE
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5.2 Οι μικροελεγκτές στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
5.2.1

Γενικά

5.2.2

Ο μικροελεγκτής PICAXE-18M2

5.2.3

Σχεδιασμός κυκλώματος για τη λύση κάποιου προβλήματος με τη χρήση μικροελεγκτών

5.2.4

Λύση προβλήματος – Είσοδοι και έξοδοι του μικροελεγκτή

5.2.4.1 Γενικά
5.2.4.2 Συνδεσμολογία εισόδων
5.2.4.3 Συνδεσμολογία εξόδων
5.3 Το λογισμικό προγραμματισμού
5.3.1

Γενικά

5.3.2

Επιλογή του μικροελεγκτή

5.3.3

Γενικές εντολές του λογισμικού

5.3.4

Εντολές εξόδου

5.3.5

Εντολές που αφορούν τις εισόδους

5.3.5.1 Χρήση εντολών για τις ψηφιακές εισόδους
5.3.5.2 Χρήση εντολών για τις αναλογικές εισόδους
5.3.6

Εντολή υπορουτινών

5.3.7

Άλλες εντολές του λογισμικού προγραμματισμού

5.4 Τυπικά κυκλώματα με τον μικροελεγκτή PICAXE-18M2
5.4.1

Τροφοδοσία

5.4.2

Εξαρτήματα εισόδου

5.4.3

Εξαρτήματα εξόδου

5.4.3.1 Απλό τυπικό κύκλωμα
5.4.3.2 Τυπικό κύκλωμα υψηλής ισχύος
5.4.4

Χρήση τερματικών ακροδεκτών με βίδα

5.4.5

Χρήση των τυπικών κυκλωμάτων με άλλους μικροελεγκτές

5.5 Ασκήσεις
6. Εργονομία
6.1 Εισαγωγή
6.2 Εργονομία
6.2.1

Γενικά

6.2.2

Το στοιχείο της προσαρμοστικότητας στην εργονομία

6.2.3

Παράμετροι αλληλεπίδρασης ανθρώπων και περιβάλλοντος
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6.2.4

Επιπτώσεις εργονομικών προβλημάτων

6.3 Τα ανθρωπινά χαρακτηριστικά και η εργονομία
6.3.1

Φυσικά ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά

6.3.2

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά

6.3.2.1 Περιοχή που αφορά τα αισθητήρια όργανα
6.3.2.2 Περιοχή που αφορά το νοητικό σύστημα
6.3.2.3 Περιοχή που αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση σε σχέση με την
αντίδραση του ανθρώπου
6.3.3

Λειτουργικά – βιολογικά χαρακτηριστικά

6.3.4

Σχεδιασμός χώρων εργασίας

6.3.5

Περιορισμοί κατά τον σχεδιασμό

6.4 Ανθρωπομετρία και εργονομικός σχεδιασμός
6.4.1

Διαστάσεις του ανθρώπου

6.4.2

Διαφορές φύλου

6.4.3

Ανθρωπομετρικές διαστάσεις

6.4.4

Ανθρώπινη φιγούρα

6.4.5

Στατική ανθρωπομετρία

6.4.6

Δυναμική ανθρωπομετρία

6.4.7

Υποβοήθηση σχεδιασμού με υπολογιστή

6.5 Εφαρμογές
6.5.1

Η ανθρώπινη όρθια φιγούρα

6.5.2

Ο άνθρωπος στη θέση καθίσματος εργασίας

6.5.3

Ο άνθρωπος σε θέση ξεκούρασης

6.6 Ασκήσεις
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

2

3

4

5

6

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε από τα κελιά του Πίνακα Προδιαγραφών.
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν έννοιες, φαινόμενα, νόμους
θεωρίες και κατασκευές που διδάσκονται στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις διαδικασίες της Επιστήμης και της
επιστημονικής έρευνας, όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό
πειραμάτων. κατασκευών κ.ά.
Τα πιο πάνω αξιολογητέα περιγράφονται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας και στους σκοπούς του μαθήματος όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ και αφορούν όλα τα κεφάλαια της ύλης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

Α/Α

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
(ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ)
Μάθημα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (39)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΗΣ (14)
ΣΕΛΙΔΕΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Το δοκίμιο συνοδεύεται από πέντε (5) σελίδες συμπλήρωσης, οι οποίες με την
παράδοση του γραπτού να δεθούν με κορδονάκι στο πίσω μέρος του τετραδίου,
από τη μέσα πλευρά του εξώφυλλου.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6)
θέματα. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.
ΘΕΜΑ 1
Στην εικόνα 1 φαίνεται μία
θέση πιλότου που
χρησιμοποιείται σε ένα
ηλεκτρονικό παιχνίδι
προσομοίωσης πτήσεων η
οποία περιλαμβάνει το
κάθισμα, τα χειριστήρια και
τους ποδομοχλούς.

Χειριστήρια

Ποδομοχλοί

(α) Να αναφέρετε δύο (2)
ανθρώπινα χαρακτηριστικά
που λήφθηκαν υπόψη στον
σχεδιασμό της θέσης αυτής.
Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μονάδες 3)
Εικόνα 1

(β) Να αναφέρετε δύο (2) παράμετρούς αλληλεπίδρασης χρήστη – περιβάλλοντος
που εμπλέκονται κατά τη χρήση της συγκεκριμένης θέσης.
(Μονάδες 2)
1
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ΘΕΜΑ 2

Γερανογέφυρα

Η γερανογέφυρα που
φαίνεται στο σχήμα 1
χρησιμοποιείται για να
συγκρατεί μια μηχανή
αυτοκινήτου βάρους 4 kN.

Γ

B
Συρματόσχοινο

Μπουλόνι
Συρματόσχοινο

Σχήμα 1

Α

Μηχανή αυτοκινήτου

(α) Να αναφέρετε το είδος της καταπόνησης που δέχονται:
(Ι) Η δοκός ΒΓ
(ΙΙ) Η κολόνα ΑΒ (ή ΔΓ)
(ΙΙΙ) Το συρματόσχοινο

Δ

(Μονάδες 3)

(β) Να υπολογίσετε την τάση διάτμησης στο μπουλόνι, αν το εμβαδό διατομής του
είναι 490 mm2.
(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 3
Η οθόνη που φαίνεται στην εικόνα 2 λειτουργεί με
τάση 110 V και απορροφά ηλεκτρική ισχύ 120 W.
Για να μπορεί να τροφοδοτηθεί από το δίκτυο της
ΑΗΚ, συνδέεται μέσω ενός μετασχηματιστή ο
οποίος έχει βαθμό απόδοσης 0,92.
Εικόνα 2

(α) Αν η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο της ΑΗΚ είναι 240 V
και ο συντελεστής ισχύος είναι 0,87, να υπολογίσετε:
(i) Την ηλεκτρική ισχύ που απορροφά ο μετασχηματιστής από το δίκτυο της
ΑΗΚ.
(Μονάδες 2)
(ii) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρωτεύον του μετασχηματιστή.
(Μονάδες 2)
(β) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «ιδανικός μετασχηματιστής».

(Μονάδα 1)
2
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ΘΕΜΑ 4
Στο σχήμα 2.α είναι σχεδιασμένη η ισομετρική προβολή ενός αντικειμένου.
Στο σχήμα 2.β παρουσιάζονται εννέα (9) όψεις (Α - Ι).
Να αναφέρετε ποια όψη από τις Α – Ι
αντιστοιχεί στην:
(α) κάτοψη
(Μονάδες 2,5)
(β) πλάγια όψη
(Μονάδες 2,5)

Σχήμα 2.α

ΠΡΟΣΟΨΗ

Όψη Α

Όψη Δ

Όψη Η

Όψη Β

Όψη Γ

Όψη Ε

Όψη Ζ

Όψη Θ

Όψη Ι

Σχήμα 2.β

3
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ΘΕΜΑ 5
(α) Να αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής «μνήμης τυχαίας
προσπέλασης» (Random Access Memory - RAM).
(Μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε τα ονόματα δύο (2) άλλων ειδών ηλεκτρονικής μνήμης.
(Μονάδα 1,5)
(γ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των “bits” ο οποίος ισοδυναμεί με 64 kBytes.
(Μονάδα 1,5)
ΘΕΜΑ 6
Το ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα 3 χρησιμοποιείται για να
ελέγχει τη λειτουργία της μπάρας στην είσοδο ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
Κατά την είσοδο αυτοκινήτου στον χώρο στάθμευσης, οι τροχοί του πιέζουν τον
διακόπτη μεμβράνης 1 (Membr. SW1) και η μπάρα κινείται προς τα πάνω ανοίγοντας
έτσι την είσοδο του χώρου στάθμευσης. Μόλις το αυτοκίνητο εισέλθει στον χώρο
στάθμευσης, οι τροχοί του πιέζουν τον διακόπτη μεμβράνης 2 (Membr. SW2) και η
μπάρα κινείται προς τα κάτω.

Σχήμα 3

(α) Να αναφέρετε την πλήρη ονομασία του εξαρτήματος Γ.

(Μονάδα 1)

(β) Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση των
ηλεκτροπνευματικών κυκλωμάτων.
(Μονάδες 2)
(γ) Να αναφέρετε την πλήρη ονομασία του εξαρτήματος Β. Να εξηγήσετε τον
πρακτικό του ρόλο στο ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα του σχήματος 3.
(Μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
4
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ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από πέντε (5) θέματα. Να απαντήσετε και στα
πέντε (5) θέματα. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.
ΘΕΜΑ 7
Το πιο κάτω αντικείμενο (σχήμα 4) είναι σχεδιασμένο σε ισομετρική προβολή.
Να σχεδιαστεί σε ορθογραφική προβολή με τη μέθοδο της πρώτης δίεδρης γωνίας,
σε κλίμακα 1:1, χωρίς να τοποθετηθούν οι διαστάσεις στο σχέδιο. Οι διαστάσεις
που φαίνονται είναι όλες σε χιλιοστόμετρα. Στο σχήμα το βέλος δείχνει την πρόσοψη.
(Μονάδες 6)
Σημείωση: Το σχέδιο να γίνει με μολύβι στις τετραγωνισμένες σελίδες του τετραδίου
απαντήσεων.

Σχήμα 4

5
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ΘΕΜΑ 8
Σε μια πίστα αγώνων «Formula 1», η πινακίδα ανακοινώσεων (σχήμα 5) με
ισοκατανεμημένο φορτίο βάρους 3 kN, είναι στερεωμένη στη δοκό ΟΑ στα σημεία Β
και Γ. Η δοκός ΟΑ στηρίζεται σε κολόνα στήριξης στο σημείο Ο, με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπεται η περιστροφή της ως προς το σημείο αυτό. Το συρματόσχοινο
ΑΔ στηρίζει τη δοκό ΟΑ.

Δ
Συρματόσχοινο

Ο

30ο

B

Γ

A

Πινακίδα ανακοινώσεων
Κολόνα στήριξης

2,5 m

6m

2m

Σχήμα 5

(α) Να υπολογίσετε τη δύναμη με την οποία καταπονείται το συρματόσχοινο ΑΔ λόγω
του βάρους της πινακίδας ανακοινώσεων.
(Μονάδες 3)
(β) Αν το συρματοσχοινο AΔ έχει μήκος 12,12 m, διάμετρο 10 mm και είναι
κατασκευασμένο από χάλυβα με μέτρο ελαστικότητας Ε = 200 x 106 kN/m2, να
υπολογίσετε:
(Ι) την τάση σ στο συρματοσχοινο ΑΔ

(Μονάδα 1,5)

(ΙΙ) την επιμήκυνση του συρματόσχοινου ΑΔ

(Μονάδα 1,5)

6
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ΘΕΜΑ 9
Στο σχήμα 6.α φαίνεται κύκλωμα ανόρθωσης του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού
ρεύματος.
D3
240 V

D2
D1
D4

Σχήμα 6.α
RL

(α) Να αναφέρετε το πλήρες όνομα του τρόπου ανόρθωσης του σχήματος 6.α.
(Μονάδα 1)
(β) Να σχεδιάσετε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά την αρνητική
ημιπερίοδο λειτουργίας του κυκλώματος ανόρθωσης του σχήματος 6.α.
(Μονάδες 2)
Σημείωση: Η σχεδίαση της διαδρομής του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει στις σελίδες
συμπλήρωσης, (ΜΕΡΟΣ Β’, Θέμα 9.β).

(γ) Στο σχήμα 6.β φαίνεται η κυματομορφή της τάσης στο φορτίο RL του
κυκλώματος ανόρθωσης του σχήματος 6.α.
URL(V)
Σχήμα 6.β

t(s)

Αν στο κύκλωμα ανόρθωσης του
σχήματος 6.α προστεθεί πυκνωτής
C παράλληλα με το φορτίο RL τότε
προκύπτει το κύκλωμα που φαίνεται
στο σχήμα 6.γ. Να σχεδιάσετε την
κυματομορφή της τάσης στο φορτίο
RL για χρονική διάρκεια που
ισοδυναμεί με δύο περιόδους.
(Μονάδες 2)

D3
240 V

D2

A

D1
D4

RL

C
Σχήμα 6.γ

B
Σημείωση: Η κυματομορφή να γίνει με μολύβι στις τετραγωνισμένες σελίδες του τετραδίου
απαντήσεων.

(δ) Ένας άλλος τρόπος ανόρθωσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η «απλή
ανόρθωση ή ημιανόρθωση». Να αναφέρετε ένα μειονέκτημα του τρόπου αυτού.
(Μονάδα 1)

7
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ΘΕΜΑ 10
Η μηχανή σφραγίσματος που φαίνεται στο σχήμα 7 σχεδιάστηκε για να σφραγίζει
καπάκι πάνω σε δοχείο γιαουρτιού.
Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν ο χειριστής τοποθετήσει το δοχείο στη σωστή
θέση (ανιχνεύεται από το εξάρτημα Ε), κλείσει την πόρτα του θαλάμου σφραγίσματος
(ανιχνεύεται από το εξάρτημα Δ) και ενεργοποιήσει το εξάρτημα Γ. Τότε το έμβολο
του εξαρτήματος Α κινείται προς τα κάτω (θετική κίνηση) για να σφραγίσει το καπάκι
στο δοχείο.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σφραγίσματος, το έμβολο του εξαρτήματος Α
κινείται προς τα πάνω (αρνητική κίνηση).
Θάλαμος σφραγίσματος

Α

Η
2

1

Ζ

3

Β

4

14

Τ
Πόρτα θαλάμου
σφραγίσματος

2
12

513

Καπάκι

Γ
Δοχείο Γιαουρτιού
2

2

1

Δ

1

3

3

Σχήμα 7

Ε

2

1

3

(α) Να αναφέρετε το πλήρες όνομα των εξαρτημάτων Α, Ε και Η.

(Μονάδες 3)

(β) Το κύκλωμα του σχήματος 7 παρουσιάζει ένα (1) λειτουργικό λάθος. Το
συγκεκριμένο λάθος στο κύκλωμα δεν επιτρέπει τη θετική κίνηση του εμβόλου του
εξαρτήματος Α για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία σφραγίσματος όπως
περιγράφεται πιο πάνω. Να αναφέρετε το λάθος και να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί η θετική κίνηση του εμβόλου του εξαρτήματος Α.
(Μονάδες 3)

8
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ΘΕΜΑ 11
Στο σχήμα 8 φαίνεται το διάγραμμα ροής ενός συστήματος ελέγχου της
θερμοκρασίας σε κάβα κρασιών, το οποίο ετοιμάστηκε με τη χρήση του λογισμικού
Logicator και στη συνέχεια φορτώθηκε σε έναν μικροελεγκτή PICAXE-18M2.

Σχήμα 8

(α) Να ονομάσετε τις εντολές του λογισμικού Logicator που χρησιμοποιήθηκαν στο
διάγραμμα ροής στα σημεία “1” και “2”.
(Μονάδες 2)
(β) Λαμβάνοντας υπόψη την
κωδικοποίηση που φαίνεται στον
πίνακα 1, να εξηγήσετε τη
λειτουργία του διαγράμματος ροής.
(Μονάδες 4)

Temp
Cooler
LED

Θερμοκρασία
Σύστημα Ψύξης
Δίοδος Φωτοεκπομπής
Πίνακας 1

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
9
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από τέσσερα (4) θέματα. Να απαντήσετε και στα
τέσσερα (4) θέματα. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Θέμα 12
Στο σχήμα 9 φαίνεται η ορθογραφική προβολή (μέθοδος πρώτης δίεδρης γωνίας)
ενός αντικειμένου.
Να σχεδιάσετε το αντικείμενο σε Ισομετρική Προβολή, σε κλίμακα 1:1, χωρίς να
τοποθετήσετε διαστάσεις στο σχέδιο. Οι διαστάσεις που δίνονται είναι σε
χιλιοστόμετρα.
(Μονάδες 10)

ΠΡΟΣΟΨΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ

Σχήμα 9

Σημείωση: Το σχέδιο να γίνει με μολύβι στο ισομετρικό πλέγμα στις σελίδες συμπλήρωσης που σας
δόθηκαν (ΜΕΡΟΣ Γ΄, Θέμα 12).

10
318

ΘΕΜΑ 13
Στο σχήμα 10.α φαίνεται το στέγαστρο χώρου
στάθμευσης, το οποίο είναι καλυμμένο με
κεραμίδια. Στο σχήμα 10.β φαίνεται το δικτύωμα
του στεγάστρου, μαζί με τα φορτία που ασκούνται
στα σημεία Α, Γ και Δ από τα κεραμίδια καθώς και
οι στηρίξεις στα σημεία Α και Β.

Κεραμίδια

Σχήμα 10.α

F1= 2 kΝ
A

F2= 4 kΝ

Γ

1,82 m

70ο

F3= 2 kΝ

60ο
30ο

20ο

Β

Δ

3,07 m

1,93 m
Σχήμα 10.β

(α) Να αποδείξετε ότι το δικτύωμα είναι στατικά ορισμένο.

(Μονάδα 0,5)

(β) Να σχεδιάσετε στο τετράδιο απαντήσεων, το διάγραμμα του δικτυώματος
(σχήμα 10.β), μαζί με τις στηρίξεις του στα σημεία Α και Β. Σε αυτό, να τοποθετήσετε
τις δυνάμεις που ασκούνται στο δικτύωμα, καθώς και τις αντιδράσεις που
αναπτύσσονται στα σημεία στήριξης Α και Β.
(Μονάδα 1,5)
(γ) Να αναφέρετε το είδος της στήριξης στα σημεία Α και Β.
(β) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στα σημεία στήριξης Α και Β.

(Μονάδα 1)
(Μονάδα 1,5)

(γ) Να υπολογίσετε τις εσωτερικές δυνάμεις στις ράβδους του δικτυώματος (ΑΒ),
(ΑΓ), (ΒΓ) και (ΒΔ) χαρακτηρίζοντάς τις ως προς το είδος της καταπόνησης που
δέχεται η καθεμιά από αυτές.
(Μονάδες 4)
(δ) Αν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του δικτυώματος έχει
μέγιστη τάση αντοχής σμεγ = 400 Ν/mm2, να υπολογίσετε το ελάχιστο εμβαδό
διατομής της ράβδου AΓ, ώστε να επιτευχθεί συντελεστής ασφάλειας τέσσερα (4).
(Μονάδα 1,5)
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ΘΕΜΑ 14
Η πιο κάτω μηχανή (σχήμα 11), η οποία λειτουργεί με πνευματικό κύκλωμα,
χρησιμοποιείται σε ένα τυπογραφείο για να κόβει χαρτί σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος.
Ο τυπογράφος τοποθετεί το χαρτί μέσα στην ειδική θήκη και ενεργοποιεί το
εξάρτημα Ε για να μετακινηθεί η ειδική θήκη, η οποία είναι συνδεδεμένη με το
έμβολο του εξαρτήματος Β, μέσα στο θάλαμο κοπής. Όταν η ειδική θήκη φτάσει
στην κατάλληλη θέση, ανιχνεύεται από την οπή διαρροής Ζ έτσι ώστε να επιτραπεί η
έναρξη της διαδικασίας κοπής του χαρτιού.
Ακολούθως, ο τυπογράφος ενεργοποιεί το εξάρτημα Λ και η λεπίδα η οποία είναι
στερεωμένη στο έμβολο του εξαρτήματος Α κινείται προς τα κάτω και κόβει το χαρτί.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοπής η λεπίδα ανεβαίνει προς τα πάνω (με
χρονική καθυστέρηση).
Όταν η λεπίδα επιστρέψει στην αρχική της θέση και μετά από συγκεκριμένη χρονική
καθυστέρηση, ο τυπογράφος (που μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω του
προστατευτικού γυαλιού) ενεργοποιεί το εξάρτημα Ρ και η ειδική θήκη κινείται έξω
από τον θάλαμο κοπής, για να αφαιρεθεί το κομμένο χαρτί.

Μ

Τ3

Θάλαμος κοπής

Ν
Σ

Τ1
Δ

Τ5

2

Κ
1

2

5

1

Προστατευτικό
Γυαλί

Α

3

2

Χαρτί

3

3

Τ2
12

Λ
1

4

14

Β

Ξ

Λεπίδα

Ζ

Η

Π

Ρ

Τ4
1

2

Γ

Ειδική
θήκη

Θ
4

14

12

3
5

Ε

2

1

3

2

1

3

Σχήμα 11

12
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(α) Να αναφέρετε τα ονόματα των εξαρτημάτων Δ και Ε.

(Μονάδες 2)

(β) Να συμπληρώσετε το πνευματικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας συνδετικές γραμμές
που αφορούν σωληνώσεις αέρα, έτσι ώστε η λειτουργία του συστήματος να είναι
αυτή που περιγράφεται πιο πάνω.
(Μονάδες 6)
Σημείωση: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης
που σας δόθηκαν (ΜΕΡΟΣ Γ΄, Θέμα 14.β).

(γ) Να αναφέρετε δύο (2) κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
πνευματικών συστημάτων έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν αυτόματα ή ημιαυτόματα.
(Μονάδες 2)
ΘΕΜΑ 15
Σε ένα βαφείο αυτοκινήτων πρόκειται να
εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα
στεγνώματος μπογιάς αυτοκινήτου
(εικόνα 3.α) το οποίο ελέγχεται από έναν
μικροελεγκτή PICAXE-18M2.

Πόρτα

Εικόνα 3.α

Η διαδικασία στεγνώματος ξεκινά όταν ο χειριστής πιέσει τον ωστικό διακόπτη PSA.
Τότε η πόρτα του χώρου στεγνώματος κλείνει με τη βοήθεια ενός μικροκινητήρα. Το
κλείσιμο της πόρτας ανιχνεύεται από τον μικροδιακόπτη MS1. Αμέσως σταματά ο
μικροκινητήρας και τίθενται σε λειτουργία ο λαμπτήρας για παραγωγή θερμότητας και
ο ανεμιστήρας για παραγωγή ροής αέρα όπου η μπογιά του αυτοκινήτου ξεκινά να
στεγνώνει.
Μετά από πάροδο 60 δευτερολέπτων απενεργοποιούνται ο λαμπτήρας και ο
ανεμιστήρας. Η πόρτα του χώρου στεγνώματος ανοίγει με τη βοήθεια του
μικροκινητήρα, αφού περάσουν 40 δευτερόλεπτα από τη στιγμή απενεργοποίησης
του λαμπτήρα και του ανεμιστήρα. Το άνοιγμα της πόρτας ανιχνεύεται από τον
μικροδιακόπτη MS2, ο μικροκινητήρας σταματά και το σύστημα επανέρχεται στην
αρχική του κατάσταση.
(α) Στο σχήμα 12 φαίνεται το ημιτελές κύκλωμα με τον μικροελεγκτή PICAXE-18M2.
Να συμπληρώσετε το κύκλωμα, ώστε αυτό να λειτουργεί δίνοντας λύση στο πιο
πάνω πρόβλημα.
(Μονάδες 5)
13
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Γενικός διακόπτης SW

in 2

Σχήμα 12

serial in

in 5

1

18

in 1

2

17

in 0

3

16

in 7

15

in 6

4
5

PICAXE
6 18M2 13

out 1

7

12

out 6

out 2

8

11

out 5

9

out 1

out 7

10

5V
in 1

14

out 0

out 3

1

5V
L293D

serial out

16

R
330 Ω

in 3
out 3

0V

0V

0V

0V

BT
5V

out 2 out 4
in 2
8

out 4

V+

in 4
5V

9

LED

C
100 nF

Σημείωση: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης που σας
δόθηκαν (ΜΕΡΟΣ Γ’, Θέμα 15.α).

(β) Να ετοιμάσετε το διάγραμμα ροής που δίνει λύση στο πιο πάνω
πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τις εντολές του λογισμικού Logicator
(εικόνα 3.β), έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί να φορτωθεί στο
μικροελεγκτή PICAXE-18M2 και να λειτουργήσει όπως περιγράφεται.
(Μονάδες 5)
Σημείωση: Για την ετοιμασία του διαγράμματος ροής χρησιμοποιείστε
μόνο τις εντολές που χρειάζονται από αυτές που υπάρχουν
στην εικόνα 3.β.

Εικόνα 3.β

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
14
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (39)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το μέρος αυτό αποτελείται από πέντε (5) σελίδες συμπεριλαμβανομένης και
της παρούσας.
Οι σελίδες αυτές όταν συμπληρωθούν, θα πρέπει να δεθούν με κορδονάκι στο
πίσω μέρος του τετραδίου, από τη μέσα πλευρά του εξώφυλλου.
Οι σελίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των πιο κάτω:






Από το ΜΕΡΟΣ Β΄, το κύκλωμα του Θέματος 9(β).
Από το Μέρος Γ΄ το σχέδιο του Θέματος 12.
Από το ΜΕΡΟΣ Γ΄, το κύκλωμα του Θέματος 14(β).
Από το ΜΕΡΟΣ Γ΄, το κύκλωμα του Θέματος 15(α).

1
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΘΕΜΑ 9(β)

D3

D2

D1

D4

240 V
RL

2
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΘΕΜΑ 12

3
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΘΕΜΑ 14(β)

4
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11
10

8
9

Out 2
Out 3

C
100nF

0V

Out 4

Out 5

0V

12

V+

Out 2
In 2

Out 1
Out 6

5
Out 7

In 1

5V

7

8

1

Out 1

In 6

In 7

In 0

In 1

Out 0

4

16

17

2
3

18

1

15
PICAXE
14
-18M2
6
13

In 5

Serial In

In 2
Serial Out

5V

In 4

Out 4

0V

0V

Out 3

5V
In 3

9

16

LED

R
330Ω

SW

+

BT
5V

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΘΕΜΑ 15(α)

L293D

5

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ροπή δύναμης

𝑀 =𝐹∙𝑙
𝐹
𝐴
𝐹
𝜏=
𝐴
𝛥𝑙
𝜀=
𝑙

Εφελκυστική Τάση, Θλιπτική Τάση

𝜎=

Διατμητική Τάση
Ανηγμένη μήκυνση
Νόμος του Hooke

𝜎 =𝜀∙𝛦

Συντελεστής Ασφάλειας

𝛴. 𝛢 =

Συνισταμένη δύναμη

𝜎𝜇𝜀𝛾
𝜎𝜆𝜀𝜄𝜏

𝑅 = √(𝛴𝐹𝑥 )2 + (𝛴𝐹𝑦 )2

Εξίσωση ελέγχου είδους (στατικότητας)
δικτυώματος

𝑏 + 𝑟 = 2𝑗

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ
Στιγμιαία τάση στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Στιγμιαία ένταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Συχνότητα

𝑈 = 𝑈0 ∙ 𝜂𝜇𝜑 ό𝜋𝜊𝜐 𝜑 = 𝜔 ∙ 𝑡
𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝜂𝜇𝜑 ό𝜋𝜊𝜐 𝜑 = 𝜔 ∙ 𝑡
𝑓=

Γωνιακή ταχύτητα

1
𝑇

𝜔 =2∙𝜋∙𝑓

Ενεργός τιμή της τάσης του εναλλασσομένου
ρεύματος

𝑈𝜀𝜈 =

Ενεργός τιμή της έντασης του
εναλλασσομένου ρεύματος

𝐼𝜀𝜈 =

1
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𝑈0
√2
𝐼0
√2

Ισχύς (αποδιδόμενη) μονοφασικής γεννήτριας

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

Ισχύς (αποδιδόμενη) γεννήτριας
συνεχούς ρεύματος

𝑃 =𝑈∙𝐼

Ισχύς (αποδιδόμενη) τριφασικής γεννήτριας
Ισχύς (απορροφούμενη) μονοφασικού κινητήρα
Ισχύς (απορροφούμενη) κινητήρα
συνεχούς ρεύματος

𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑
𝑃𝜀𝜄𝜎 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑
𝑃𝜀𝜄𝜎 = 𝑈 ∙ 𝐼

Βαθμός απόδοσης γεννήτριας ή
κινητήρα

𝑛=

𝑃
𝑃𝜀𝜄𝜎

Ισχύς εισόδου γεννήτριας ή κινητήρα

𝑃𝜀𝜄𝜎 = 𝑃 + 𝑃𝛼𝜋

Ισχύς μονοφασικού μετασχηματιστή

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

Λόγος μετασχηματισμού

𝜆=

Λόγος μετασχηματισμού στους ιδανικούς
μετασχηματιστές

𝜆=

𝑈1 𝑁1
=
𝑈2 𝑁2

𝑈1 𝑁1 𝐼2
=
=
𝑈2 𝑁2 𝐼1

ΓΕΝΙΚΑ
Νόμος του Ωμ

𝑅=

Διαιρέτης Τάσης

𝑈𝑅1 = 𝑈 ∙

2
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𝑈
𝐼
𝑅1
𝑅1 + 𝑅2

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (40)
Μόνο για Πρόσβαση στα τμήματα:
 Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου,
 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
 Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Διάρκεια Εξέτασης




Δύο μέχρι έξι λεπτά (2΄ - 6΄)
Κάθε υποψήφιος εξετάζεται στο ένα ή/και στα δύο έργα που θα έχει προετοιμάσει,
την επιλογή των οποίων αποφασίζει η Εξεταστική Επιτροπή.
Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης διάρκειας, η Εξεταστική Επιτροπή
έχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο στον χρόνο που έχει καθοριστεί.

Περιεχόμενο Εξέτασης
Ανάλογα με το είδος και το όργανο στο οποίο ο κάθε υποψήφιος θα επιλέξει να
εξεταστεί, καλείται να προετοιμαστεί ως ακολούθως:


Στη Λόγια Δυτική μουσική (δηλ. «κλασική» μουσική):
δύο (2) συνθέσεις διαφορετικού ύφους και περιόδου η μία αργής και η άλλη
γρήγορης ρυθμικής αγωγής, μέτριας δεξιοτεχνικής και ερμηνευτικής δυσκολίας.



Στην Τζαζ ή άλλο είδος δημοφιλούς μουσικής:
δυο (2) συνθέσεις μία αργής και μία γρήγορης ρυθμικής αγωγής από το ρεπερτόριο
της Τζαζ ή άλλου σύγχρονου μουσικού είδους, με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό
και απόδοση ύφους (στιλ).



Στην Ελληνική και Κυπριακή Παραδοσιακή μουσική, Λαϊκή μουσική ή
Βυζαντινή μουσική:
δυο (2) συνθέσεις επιλεγμένες με γνώμονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του
εξεταζόμενου οργάνου ή φωνής, με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό (ταξίμι). Στη
βυζαντινή μουσική δεν επιτρέπεται αυτοσχεδιασμός.

Αντικείμενο Εξέτασης - Είδη μουσικής και Όργανα
Αντικείμενο της εξέτασης του μαθήματος αποτελεί το επίπεδο των τεχνικών και
ερμηνευτικών δεξιοτήτων των υποψηφίων στην εκτέλεση ενός (1) μουσικού οργάνου (ως
μουσικό όργανο νοείται και η φωνή).
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα (1) από τα ακόλουθα είδη μουσικής, της επιλογής
τους:
1. Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση (δηλ. «κλασική» μουσική),
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2. Τζαζ ή άλλο είδος δημοφιλούς μουσικής (στη δημοφιλή μουσική περιλαμβάνονται
πληθώρα σύγχρονων μουσικών ειδών, όπως η ροκ), και
3. Ελληνική και Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική, Λαϊκή Μουσική ή Βυζαντινή
Μουσική.
Τα όργανα τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι στο κάθε είδος μουσικής είναι
τα ακόλουθα:
Παραδοσιακή Μουσική
Λόγια Δυτική
Τζαζ ή άλλο είδος
ή Λαϊκή Μουσική
Μουσική
Δημοφιλούς Μουσικής
ή Βυζαντινή Μουσική
Κιθάρα (ηλεκτροακουστική ή
Φλάουτο
Κανονάκι
ηλεκτρική)
Όμποε
Τζαζ πιάνο
Σαντούρι
Κλαρινέτο
Σαξόφωνο
Βιολί
Φαγκότο
Tρομπέτα
Ταμπουράς
Γαλλικό Κόρνο
Τζαζ τραγούδι
Ούτι
Τρομπέτα
Ντραμς
Λύρα
Τρομπόνι
Κοντραμπάσο
Λαούτο
Τούμπα
Ηλεκτρικό Μπάσο
Κλαρίνο
Κρουστά (μαρίμπα,
Ακορντεόν
Γκάιντα
snare, τύμπανα)
Πιάνο
Ζουρνάς
Ακορντεόν
Παραδοσιακό τραγούδι
Μπουζούκι
Άρπα
(Τετράχορδο ή Τρίχορδο)
Κιθάρα
Μαντολίνο
Μονωδία
Ακορντεόν
Βιολί
Ψαλτική
Βιόλα
Βιολοντσέλο
Κοντραμπάσο

Επιπρόσθετα αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν συνθέσεις μέτριου βαθμού δυσκολίας, οι
οποίες εμπίπτουν στα ακόλουθα επίπεδα φοίτησης για τη μουσική εκτέλεση στην
Κύπρο και το εξωτερικό:
 Επίπεδο 5 και 6 των Αναλυτικών Προγραμμάτων των οργάνων του Μουσικού
Σχολείου της Κύπρου (Βλ. http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/) και των
Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας (Βλ.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%92%CE%974653%CE%A0%CE%A
3-%CE%9E6%CE%A0?inline=true
 Επίπεδο Β΄ - Γ΄ Μέσης τάξης Ωδείων
 Επίπεδο 6 εξεταστικών μουσικών οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου.
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2. Όλοι οι υποψήφιοι εκτελούν από μνήμης και σόλο (δεν επιτρέπεται η συνοδεία
τους από άλλο όργανο).
3. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί σε έργα υψηλότερου βαθμού
δυσκολίας, αυτό δεν πριμοδοτείται, καθώς τα Κριτήρια Αξιολόγησης (βλ. πιο κάτω)
παραμένουν τα ίδια για όλους τους υποψήφιους.

Κριτήρια Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων στην εκτέλεση και ερμηνεία γίνεται
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και τον βαθμό βαρύτητας του καθενός:
Α/Α
Κριτήρια Αξιολόγησης
Βαρύτητα
1.
Πιστή απόδοση της παρτιτούρας
30%
(π.χ. αξίες και φθόγγοι, φραζάρισμα, δυναμικές, ταχύτητες, κ.λπ.)
2.
Επάρκεια στην τεχνική του οργάνου
(π.χ. καθαρότητα στην άρθρωση, ταχύτητα, βάρος χεριού/δοξαριού,
35%
τοποθέτηση φωνής, κ.λπ.)
3.
Ερμηνεία και Μουσικότητα
(π.χ. συνάφεια με το ύφος της μουσικής, έκφραση, ποιότητα ήχου
35%
κ.λπ.)

Διαδικασία Εξέτασης




Οι υποψήφιοι δεν έχουν οπτική ή άλλου είδους επαφή με την Εξεταστική Επιτροπή.
Οι υποψήφιοι πάντοτε συνοδεύονται από Επιτηρητή.
Η αρχική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των
βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής
Επιτροπής, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι, τη μέρα εξέτασής τους, υποχρεούνται:
 να φέρουν μαζί τους το όργανο που έχουν επιλέξει, με εξαίρεση το πιάνο, τα ντραμς
και τα κρουστά της συμφωνικής ορχήστρας, τα οποία θα βρίσκονται στο εξεταστικό
κέντρο, και
 να παραδώσουν στον Υπεύθυνο, πριν την έναρξη της εξέτασης, πέντε (5) αντίτυπα
των παρτιτούρων των κομματιών στα οποία επέλεξαν να εξεταστούν. Τονίζεται ότι τα
αντίτυπα πρέπει να είναι απολύτως καθαρά, χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο επάνω
τους που ενδεχομένως να φανερώνει την ταυτότητα των υποψηφίων.
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3. Ελληνική και Κυπριακή Παραδοσιακή μουσική, Λαϊκή Μουσική ή
Βυζαντινή Μουσική.

2. Τζαζ ή άλλο είδος δημοφιλούς μουσικής (στη δημοφιλή μουσική
περιλαμβάνονται πληθώρα σύγχρονων μουσικών ειδών, όπως η
ροκ), και

1. Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση (δηλ. «κλασική» μουσική),

Εξέταση, διάρκειας δύο μέχρι έξι λεπτών, σε ένα από δύο έργα, που
ανήκουν σε ένα από τα ακόλουθα είδη:

Μάθημα: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Κωδ. 40)

Μουσικό Κείμενο

1/1

Τεχνική Επάρκεια Ερμηνευτικές Δεξιότητες

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΩΣΙΚΑ (41)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης : Τρεις (3) ώρες
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, Γ, Δ: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)
Μέρος II: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Ενότητα B – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως,
πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια,
οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος (χόμπυ,
δραστηριότητες, ψυχαγωγία) και επίσης σε θέματα που αφορούν στοιχεία πολιτισμού (αξιοθέατα,
μνημεία, γαστρονομία κ.ά.).
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων
με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές
δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 60 λέξεων, μπορεί να έχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος
γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (15 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, θα έχει τη μορφή
συνεχούς γραπτού λόγου. (15 μονάδες)
Τα δύο κείμενα θα είναι περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας.
(30 μονάδες)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α2
Ακούω
Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω



Διαβάζω


Μ
Ι
Λ
Ω

Λαμβάνω
μέρος σε
μια
συζήτηση
?

Εκφράζομα
ι
προφορικά
με συνεχή
λόγο

Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω


Μπορώ να κατανοώ
εκφράσεις εκτός κειμένου
και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ
συχνά και αφορούν το
άτομό μου, την οικογένειά
μου, αγορές, εργασία ή το
άμεσο περιβάλλον μου.
Μπορώ επίσης να κατανοώ
το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου
μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα
πολύ απλό και σύντομο
κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία
σε συνοπτικά κείμενα όπως
μικρές αγγελίες,
διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων,
έντυπα με ωράρια αφίξεων
και αναχωρήσεων μέσων
μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια
σύντομη και απλή
προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις
όπου χρειάζεται να
ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για
δραστηριότητες και θέματα
οικεία. Μπορώ να έχω
πολύ σύντομες συνομιλίες,
ακόμη και αν σε γενικές
γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να
παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ
απλές προτάσεις για να
περιγράψω την οικογένειά
μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή
μου, την τωρινή ή
πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω
σημειώσεις και μηνύματα με
απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ
απλή προσωπική επιστολή
όπως για παράδειγμα για
να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου σε κάποιον.
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© Συμβούλιο της Ευρώπης:
Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς για τις γλώσσες
(ΚΕΠΑ)
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Τέσσερα διαφορετικού τύπου
κείμενα: απλά κείμενα, αφίσα,
διαφημίσεις, φράσεις/εικόνες.

2. Κατανόηση γραπτού λόγου

Είδη ακουστικού κειμένου:
μονόλογος, συνομιλία,
περιγραφή, αφήγηση.

1. Ακουστική κατανόηση
προφορικού λόγου
 Ακουστικό κείμενο 1:
Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (6 μονάδες)
 Ακουστικό κείμενο 2:
Άσκηση για χαρακτηρισμό 4
προτάσεων με τον Δείκτη
Σωστό ή Λάθος (4 μονάδες).
 Ακουστικό κείμενο 3:
Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (10 μονάδες).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΩΣΙΚΑ (41)
ΚΕΠΑ Α2 (Βασική Γνώση)

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών.

4. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δύο θέματα, ηλεκτρονικό μήνυμα,
κείμενο συνεχούς γραπτού λόγου,
περιγραφή, αφήγηση ( 30
μονάδες)

3. Χρήση της γλώσσας
Γραμματικά, γλωσσικά, λεξιλογικά
φαινόμενα.
 Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (10 μονάδες).
 Άσκηση επιλογής της
σωστής λέξης σε κείμενο (5
μονάδες).
 Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (5 μονάδες).

 Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (8 μονάδες).
 Άντληση πληροφοριών (4
μονάδες).
 Άσκηση για χαρακτηρισμό
10 προτάσεων με τον
Δείκτη Σωστό ή Λάθος (10
μονάδες).
 Αντιστοίχηση (8 μονάδες).

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….………………….

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ:

ΡΩΣΙΚΑ (41)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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ЧАСТЬ А. АУДИРОВАНИЕ.

(20 БАЛЛОВ)

Вы прослушаете три разных задания.
1) У Вас будет одна минута, чтобы прочитать задания.
2) Вы прослушаете каждый текст в первый раз. У Вас будет одна минута,
чтобы выполнить задания.
3) Вы прослушаете каждый текст во второй раз. У Вас будет
одна минута, чтобы проверить ваши ответы.
ЗАДАНИЕ 1.

(6Х1 = 6 баллов)

Прослушайте рассказы и выберите правильный вариант.

Рассказ 1.
1. Собака сестры…
А) старая.
Б) маленькая.
В) большая.

2. Рони любит…
А) зиму.
Б) дождь.
В) жару.

Рассказ 2.
1. Она знает…
А) английский и французский.
Б) английский и немецкий.
В) английский и испанский.

2. Она любит готовить…
А) салаты.
Б) супы.
В) торты.

1
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Рассказ 3.
1. Маргарита…
А) преподаватель литературы.
Б) преподаватель йоги.
В) преподаватель французского и английского.

2. Её семья это…
А) муж, собака и кот.
Б) муж, собака, кот и кошка.
В) муж, собака и кошка.
( www.russianpod101.com)

ЗАДАНИЕ 2.

(4Х1 = 4 балла)

Прослушайте диалог. Укажите, что правильно и что неправильно.

Правильно

Неправильно

1. Света говорит с подругой.
2. Вчера она с мамой посмотрела балет.
3. Света пригласила Сашу в субботу на
экскурсию в Санкт-Петербург.
4. Они поедут на экскурсию на автобусе.
(Источник записи: www.YouTube.соm)
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ЗАДАНИЕ 3.
Прослушайте монолог и выполните задания.

(5Х2 = 10 баллов)

1) Девушку зовут.....
А) Даша.
Б) Таня.
В) Валя.
2) Её самые любимые предметы – это.....
А) музыка и физика.
Б) математика и физика.
В) физкультура и физика.

3) Уроки в школе начинаются в ......
А) 8.00 часов.
Б) 15.00 часов.
В) 9.00 часов.
4) В свободное время, она с друзьями.....
А) играет в теннис.
Б) гуляет в парке.
В) катается на лыжах.

5) Вечером, когда она приходит домой, она …..
А) делает уроки.
Б) смотрит фильмы.
В) читает.

www.russianforfree.com

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

ΡΩΣΙΚΑ (41)

ΜΕΡΟΣ II : ΕΝΟΤΗΤΕΣ Б, В, Г

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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ЧАСТЬ В. ЧТЕНИЕ.

(30 БАЛЛОВ)

Текст А. Прочитайте текст и выполните задания.

(15 баллов)

Меня зовут Анастасия. Я приехала в
Россию из Никосии, с Кипра. Мои
родители – киприоты, но я всегда
любила русскую культуру, песни, кино,
литературу. Когда я училась в гимназии,
я прочитала на греческом языке рассказ
Антона Павловича Чехова «Толстый и
тонкий». Мне он очень понравился, и я
решила выучить русский язык, чтобы
читать рассказы Чехова по-русски. Я
изучала русский язык в лицее, а когда кончила школу, решила стать
преподавателем русского языка. Поэтому сейчас я живу в Москве и учусь в
Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова на
филологическом факультете.
Наш университет большой и светлый. Здесь
много аудиторий, очень большая библиотека
и хорошая столовая. Я часто обедаю в
столовой, потому что там недорого и вкусно
готовят. Моя любимая русская еда – это суп
борщ и пирожки с мясом. Это очень вкусно!
Мне очень нравится Москва. Я живу здесь
уже 1 год и неплохо знаю этот большой
современный город. Здесь много театров,
музеев, галерей и памятников. Я уже была
на Красной площади, в Кремле и в музее известного русского писателя Л.Н.
Толстого. Этот музей находится в небольшом старинном доме с садом в
центре города. Писатель жил здесь 20 лет и написал много рассказов и
романов. Когда я хорошо выучу русский язык, я обязательно прочитаю его
романы «Война и мир» и «Анна Каренина» на русском языке.
В Москве много хороших театров. Я уже ходила в Большой театр и
смотрела там балет «Лебединое озеро». Это было прекрасно! А ещё я
очень хочу пойти в Третьяковскую галерею и в дом-музей А.С. Пушкина.
Мне очень нравится, что в Москве
есть
очень
много
транспорта:
автобусы, троллейбусы, трамваи и,
конечно, метро. Это мой любимый
вид транспорта. Я обычно езжу в
университет на метро, потому что это
быстро, удобно и недорого. Я думаю,
что московское метро – самое
красивое в Европе.
В Москве мне не нравится только то,
что здесь очень холодно, мало солнца и часто идёт дождь. Поэтому я
купила много тёплой одежды: куртки, шарфы, шапки, перчатки. А также
каждый день я пью горячий чай с лимоном и с мёдом. Это помогает мне
согреться в холодные осенние и зимние дни.
(по материалам сети интернета)
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Задание 4. Выберите правильный вариант.

(5х2=10 баллов)

1. Анастасия…..
А) студентка.
Б) школьница.
В) преподаватель.
2. Анастасия приехала в Москву, потому что...
А) её родители живут в Москве.
Б) ей всегда нравилась Москва.
В) она всегда хотела учиться в Москве и стать преподавателем.
3. В университете Анастасии есть….
А) небольшая библиотека.
Б) недорогая столовая.
В) современный спортзал.
4. Анастасия еще не была...
А) в музее Л. Н. Толстого.
Б) в музее А. С. Пушкина.
В) в Большом театре.
5. Анастасия обычно ездит на...
А) метро.
Б) автобусе и троллейбусе.
В) трамвае.
Задание 5. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н).
(5х1=5 баллов)
П
1.

Раньше Анастасия жила на Кипре.

2.

Анастасия будет преподавателем русского языка.

3.

В столовой университета можно вкусно и недорого пообедать.

4.

Анастасия любит погоду в Москве.

К К5.

Метро – удобный, но дорогой вид транспорта.
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Н

Текст Б. Прочитайте объявление и выполните задание.

Задание 6. Напишите информацию, которую Вы узнали.

(5 баллов)

(5Х1=5 баллов)

1. Название телевизионной игры:........……………………………………………........
2. Дата проведения:..……………………………………….............................................
3. Время проведения: ……………………………………….........................…......…….
4. Место проведения: ………………………………….........................…………………
5. Контактный телефон: ……………………..…………………………………...............
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Текст В. Прочитайте информацию в объявлениях на сайте университета и
выполните задание.
(10 баллов)
А

Б

В

Г

Д
4/9
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Задание 7. Укажите объявление, которое соответствует высказыванию.
(10Х1=10 баллов)

1.

Сюда приходят студенты, потому что любят спорт.

2.

Сюда приходят студенты позавтракать или пообедать.

3.

Здесь студенты встречаются с друзьями и танцуют.

4.

Здесь можно изучать иностранный язык.

5.

Тут студенты читают интересные рассказы в любое время.

6.

Здесь можно познакомиться с русской культурой.

7.

Здесь можно получить электронный код.

8.

Тут празднуют день студента.

9.

Это место не работает один день в неделю.

10. Этот урок идёт 1 час и 30 минут.
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ЧАСТЬ Г. ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА .

(20 БАЛЛОВ)

Задание 8. Выберите правильный вариант.

(10X1=10 баллов)

В нашей группе есть студентка Карла. Она
приехала в Москву __1__. Она изучает
математику и экономику, потому что хочет
быть __2__. Она живëт и учится __3__
недавно, только три месяца. Карла любит
рассказывать о своей семье. У неë нет
__4__, но есть две любимые сестры – Анна и
Виктория. Они еще школьницы, ходят __5__. Карла – моя хорошая подруга, и я
люблю проводить вместе __6__ свободное время. Она часто приходит __7__, и мы
вместе готовим русские и испанские блюда. __8__ нравятся пельмени, а моë самое
любимое блюдо – это паэлья. __9__ будут зимние каникулы, и мы вместе поедем в
Барселону. Я очень хочу увидеть__10__ город.

1.

А) Испания

Б) из Испании

В) в Испании

2.

А) экономистом

Б) экономист

В) экономиста

3.

А) в Москву

Б) Москве

В) в Москве

4.

А) брату

Б) брата

В) братом

5.

А) в школе

Б) к школе

В) в школу

6.

А) со мной

Б) с ним

В) с ней

7.

А) ко мне

Б) меня

В) мне

8.

А) Карла

Б) Карле

В) Карлу

9.

А) Январь

Б) Января

В) В январе

10.

А) эта

Б) это

В) этот
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Задание 9. Выберите правильный вариант.

(5X1=5 баллов)

Фëдор Юрчихин – это известный российский космонавт. Он
родился в Грузии, в городе Батуми. Мать и отец Фëдора –
греки, поэтому он всегда говорил, что Греция – это его
родина. Когда маленький Фëдор учился в школе, он решил
__1__ космонавтом.
Прошло много лет, и 7 октября 2002 года он в первый раз
полетел в космос. На космический корабль он взял греческий
и российский флаги. Когда Фëдор был__2__, он много
фотографировал нашу планету. В ноябре 2011 года в Греции
прошла выставка «Наш дом – Земля», где можно было
посмотреть его космические фотографии.
Фëдор Юрчихин был в космосе 5 раз. В ноябре 2017 года он
__3__на Кипр, где рассказал о работе космонавта и показал
фотографии из космоса.
В мае 2019 года Президент России Владимир Путин
поздравил космонавта и вручил ему орден. Сейчас Фëдор
Юрчихин живëт в Москве и работает __4__ в центре
«Космонавтика и авиация».Его родители и брат Панайот
живут в Греции, в городе Салоники, и Фëдор__5__ приезжает
к ним в гости.

А) в космосе

Б) часто

В) стать

Г) приехал

Д) директором

http://www.astronaut.ru
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Задание 10. Выберите правильный вариант.

(5X1=5 баллов)

1. У Вас скоро экзамен по русскому языку.
А) Вам нужно много гулять.
Б) Вам нужно смотреть сериалы по телевизору.
В) Вам нужно много заниматься.

2. Вы хотите посмотреть спектакль «Игроки».
А) Вы купите билеты в кассе театра.
Б) Вы купите билеты в кассе аэропорта.
В) Вы купите билеты в кассе кинотеатра.

3. У Вас температура.
А) Вы должны пойти в магазин.
Б) Вы должны пойти в гости к подруге.
В) Вы должны пойти к врачу.
4. Вы давно не видели Вашего друга. Что Вы ему скажете.
А) Сколько лет, сколько зим!
Б) Удачи тебе!
В) Ну, пока!

5. Вы хотите узнать прогноз погоды на завтра. Вам надо посмотреть…
А) новости культуры.
Б) новости дня.
В) новости спорта.
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ЧАСТЬ Б. ПИСЬМО.

(30 БАЛЛОВ)

11. В Фейсбуке Вы прочитали о том, как лучше провести выходные. Напишите
рассказ на тему «Что Вы будете делать в субботу».
(60 слов)
(15 баллов)

12. Ваш друг Павел, сейчас учится в Германии, в Берлине. Напишите ему письмо по
электронной почте. Расскажите, как проходит Ваш день, чем Вы обычно
занимаетесь. Тема письма - «Мой обычный день».
(80 слов)
(15 баллов)

Привет, Павел!
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

До встречи!

(ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни в первом, ни во втором
сочинении)

Желаем удачи!
9/9
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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (42)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης : 2.30΄ (Δύο ώρες και τριάντα λεπτά)
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
απαντήσουν και τις δέκα. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
απαντήσουν και τις τέσσερις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα μονάδες.
Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Περιβάλλον και Υγεία
1.1 Η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία
1.2 Βιώσιμη/Αειφόρος Ανάπτυξη
1.3 Βιώσιμη κατανάλωση
1.4 Απορρίμματα/Απόβλητα
1.4.2 Στερεά απορρίμματα
1.4.3 Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων
1.4.4 Μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων
1.5 Ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
1.5.1 Ιεράρχηση της διαχείρισης των απορριμμάτων
1.6 Ρύπανση τροφίμων
1.6.1 Βαρέα μέταλλα και καταναλωτής
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βιοτεχνολογία και γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
2.1 Βιοτεχνολογία
2.2 Γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα τρόφιμα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βιολογική καλλιέργεια και κτηνοτροφία
3.1 Βιολογική καλλιέργεια
3.2 Βιολογική κτηνοτροφία
3.3 Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογία Τροφίμων
4.1 Τεχνολογία τροφίμων
4.2 Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων
4.2.1 Συστήματα ελέγχου και ποιότητας τροφίμων
4.3 Αίτια υποβάθμισης της ποιότητας και αλλοίωσης των τροφίμων
4.4 Ανάπτυξη και πολλαπλασιασμός των βακτηρίων στα τρόφιμα
4.4.1 Τροφικές δηλητηριάσεις
4.4.2 Τρόποι πρόληψης μικροβιολογικών κινδύνων
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Συντήρηση τροφίμων
5.1 Η σημασία της συντήρησης τροφίμων
5.2 Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων
5.2.1 Φυσικές μέθοδοι συντήρησης
5.2.2 Χημικές μέθοδοι συντήρησης
5.2.3 Βιολογικές μέθοδοι συντήρησης
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τα οικονομικά της οικογένειας
6.1 Οι ανθρώπινες ανάγκες
6.2. Οικονομικές ανάγκες
6.3 Τρόποι πληρωμής
6.4 Ο οικονομικός ρόλος της οικογένειας
6.4.1 Το νοικοκυριό
6.5 Οι καταναλωτικές ανάγκες στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της οικογένειας
6.6 Καταναλωτικές αποφάσεις
6.6.1 Τα στάδια της διαδικασίας λήψης καταναλωτικών αποφάσεων
6.7. Ατομικός και οικογενειακός προϋπολογισμός
6.7.1 Ορθολογική διαχείριση των χρημάτων
6.7.2 Στάδια οργάνωσης προϋπολογισμού
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΙΑΤΡΟΦΗ
7.1 Η σημασία της υγιεινής διατροφής στα διάφορα στάδια της ζωής του ανθρώπου
7.2 Διατροφή στην εγκυμοσύνη
7.3 Διατροφή στο θηλασμό
7.4 Διατροφή στη βρεφική ηλικία
7.5 Διατροφή στην παιδική ηλικία
7.6 Διατροφή στην εφηβεία
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7.7 Η παχυσαρκία ως σύγχρονο παγκόσμιο πρόβλημα
7.8 Διατροφή αθλητών
7.9 Διατροφή και καρδιαγγειακές παθήσεις
7.10 Διατροφή και υπέρταση
7.11 Διατροφή και διαβήτης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.: Τα ισοδύναμα των τροφών
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ
8.1 Δημιουργία οικογένειας
8.1.1. Ανάληψη γονεϊκού ρόλου
8.1.2. Οικογενειακός Προγραμματισμός
8.2 Προγεννητική φροντίδα και Εγκυμοσύνη
8.2.1.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης

8.2.2.

Προληπτικές εξετάσεις πριν και κατά την εγκυμοσύνη

8.2.3.

Εγκυμοσύνη

8.2.4.

Τοκετός

8.3 Υπογονιμότητα
8.3.1. Κύρια αίτια υπογονιμότητας
8.3.2. Εναλλακτικές μορφές τεκνοποίησης

Προτεινόμενα βοηθήματα:
Καζέλα, Α., Λοΐζου, Δ., Λουκαΐδου, Σ. & Χριστοφόρου, Ε. (2020). Οικιακή Οικονομία Γ’ Λυκείου,
B' Έκδοση. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Printco
Cassoulides Ltd
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος: http://oikiam.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών

Θεματική Ενότητα 8: Προετοιμασία για
τεκνοποίηση

Θεματική Ενότητα 7: Διατροφή

Θεματική Ενότητα 6: Τα οικονομικά της
οικογένειας

Θεματική Ενότητα 5: Συντήρηση τροφίμων

Θεματική Ενότητα 4: Τεχνολογία Τροφίμων

Θεματική Ενότητα 3: Βιολογική καλλιέργεια
και κτηνοτροφία

Θεματική Ενότητα 2: Βιοτεχνολογία και
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Θεματική Ενότητα 1: Περιβάλλον και Υγεία

ΜΑΘΗΜΑ

Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης Οικιακής Οικονομίας

Πίνακας Προδιαγραφών

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: Οικιακή Οικονομία (42)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
8:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 10 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 6 μονάδες.

Ερώτηση 1
Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική,
αφού επηρεάζει τόσο την υγεία του εμβρύου όσο και της μητέρας.
(α) Να αναφέρετε έναν (1) ρόλο που έχει το κάθε ένα από τα πιο κάτω θρεπτικά συστατικά
στην ανάπτυξη του εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη:
i. Φυλλικό Οξύ
ii. Ασβέστιο
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε δύο (2) τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυλλικό οξύ και δύο (2)
τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο.
(Μονάδες 2)
(γ) Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα τελευταία χρόνια, η συχνότητα
εκδήλωσης του σακχαρώδη διαβήτη κύησης έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς εμφανίζεται
σε αναλογία μία προς επτά κυήσεις (IDF, 2015).
i. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η εμφάνιση του διαβήτη κύησης.
(Μονάδα 1)
ii. Να γράψετε δύο (2) συμβουλές που είναι απαραίτητο να ακολουθούν οι έγκυες γυναίκες
για τη ρύθμιση του διαβήτη κύησης.
(Μονάδα 1)
Ερώτηση 2
Να γράψετε σύντομα σημειώματα για τα πιο κάτω, με βάση τα ζητούμενα των
παρενθέσεων:
(α) Πρωτόγαλα (ορισμός, σημαντικότητα για το βρέφος)
(Μονάδες 2)
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(β) Απογαλακτισμός του βρέφους (ορισμός)
(Μονάδες 2)
(γ) Εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο (αιτία πρόκλησης, τρεις (3) επιπτώσεις στο έμβρυο)
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 3
Στο δημοτικό σχολείο της κοινότητάς σας, υλοποιείται Πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση
των καθημερινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτού του
Προγράμματος, σας έχει ζητηθεί να ετοιμάσετε ένα πληροφοριακό έντυπο το οποίο θα
διανεμηθεί στα παιδιά του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου.
(α) Για ποιους δύο (2) λόγους, η σύσταση για πρόσληψη Βιταμίνης Δ θεωρείται
απαραίτητο σημείο για να περιληφθεί στο πληροφοριακό έντυπο;
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε τέσσερα (4) κύρια σημεία, πέραν του πιο πάνω, που είναι σημαντικό να
συμπεριληφθούν στο πληροφοριακό έντυπο για το παιδικό διαιτολόγιο.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 4
(α) Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων.
Να μεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων μόνο τα σύμβολα (i, ii, iii, iv) και να γράψετε
δίπλα από αυτά την απάντησή σας.
Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση είναι η μετατροπή των (i) ……………………………
απορριμμάτων, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, σε ένα μείγμα που λειτουργεί ως
(ii) …………………………… για την καλλιέργεια φυτών. Το προϊόν που προκύπτει είναι
το (iii) …………………………… Η διαδικασία της αποσύνθεσης των υλικών κατά την
κομποστοποίηση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των (iv) …………………………….
(Μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη απορριμμάτων που μπορούν να κομποστοποιηθούν.
(Μονάδα 1)
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(γ) i. Να αναφέρετε μία (1) επιπλέον μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων, πέραν της
κομποστοποίησης.
(Μονάδα 1)
ii. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα της μεθόδου διαχείρισης απορριμμάτων που
αναφέρατε πιο πάνω.
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 5
Τα τρόφιμα θεωρούνται ευπαθή προϊόντα, τα οποία κάτω από ορισμένες συνθήκες
υφίστανται ποιοτική υποβάθμιση ή/και αλλοίωση.
(α) i. Να εξηγήσετε τη βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα ποιοτικά υποβαθμισμένο τρόφιμο
και σε ένα αλλοιωμένο τρόφιμο.
(Μονάδα 1)
ii. Να δώσετε ένα (1) παράδειγμα ποιοτικά υποβαθμισμένου τροφίμου και ένα (1)
παράδειγμα αλλοιωμένου τροφίμου.
(Μονάδα 1)
(β) Να αντιστοιχίσετε τα αίτια αλλοίωσης ή/και ποιοτικής υποβάθμισης τροφίμων
της Στήλης Α με τα τρόφιμα της Στήλης Β.
Να μεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων τους αριθμούς της Στήλης Α και να γράψετε
δίπλα από τον κάθε ένα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 4)
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Ενζυματική καστάνωση

α. Λάδι

2. Ανεπιθύμητη μη ενζυματική καστάνωση

β. Σκόνη γάλακτος

3. Μύκητες

γ. Ψωμί

4. Οξείδωση

δ. Μήλο
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Ερώτηση 6
Έρευνες αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που
καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα έχει αυξηθεί σημαντικά. Με αφορμή την πιο πάνω
θέση να απαντήσετε στα ακόλουθα:
(α) Να γράψετε τέσσερα (4) επιχειρήματα που να δικαιολογούν την αύξηση κατανάλωσης
βιολογικών προϊόντων.
(Μονάδες 4)
(β) Να αναφέρετε δύο (2) πρακτικές που ακολουθούνται στην εκτροφή των ζώων
βιολογικής κτηνοτροφίας.
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 7
Η τεχνολογία τροφίμων ακολουθεί πολλές και διαφορετικές μεθόδους συντήρησης των
τροφίμων.
(α) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συντήρηση των
τροφίμων.
(Μονάδες 2)
(β) Να μεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων τα σύμβολα (i, ii, iii, iv) και να γράψετε:
i.

Μία (1) από τις κύριες ζυμώσεις που εφαρμόζονται στη βιομηχανία για την
παραγωγή τροφίμων.
ii. Μία (1) από τις μεθόδους συντήρησης τροφίμων που βασίζεται στην απομάκρυνση
νερού από τα τρόφιμα.
iii. Μία (1) από τις φυσικές μεθόδους συντήρησης τροφίμων, με τη χρήση υψηλών
θερμοκρασιών.
iv. Μία (1) από τις χημικές μεθόδους συντήρησης τροφίμων.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 8
Τα βρέφη, με τη γέννησή τους, πιθανόν να φέρουν διάφορες συγγενείς ανωμαλίες,
ορισμένες από τις οποίες μπορεί να εκδηλωθούν αργότερα στη ζωή τους.
(α) Να γράψετε τις δύο (2) κατηγορίες παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στην
εμφάνιση συγγενών ανωμαλιών.
(Μονάδες 2)
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(β) Για την κάθε κατηγορία παραγόντων που αναφέρατε πιο πάνω, να γράψετε δύο (2)
προβλήματα υγείας που μπορεί να εκδηλωθούν στο βρέφος.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 9
«Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σοβαρό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα, με αυξανόμενη
συχνότητα στις δυτικές χώρες. Ένα στα οκτώ ζευγάρια παρουσιάζει πρόβλημα
γονιμότητας στη σύλληψη του πρώτου παιδιού, ενώ ένα στα έξι ζευγάρια θα παρουσιάσει
πρόβλημα στη σύλληψη του δεύτερου παιδιού». (Πηγή: https://www.ygeia-news.com)
(α) Να αναφέρετε δύο (2) αιτίες γυναικείας και δύο (2) αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας.
(Μονάδες 4)
(β) Να αναφέρετε δύο (2) μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μέσω των οποίων
ένα υπογόνιμο ζευγάρι μπορεί να αποκτήσει παιδί.
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 10
Η Ελένη έχει έναν απλό ασπρόμαυρο εκτυπωτή. Λόγω της φοίτησής της στο
πανεπιστήμιο χρειάζεται να αγοράσει ένα πολυμηχάνημα με περισσότερες λειτουργίες, το
οποίο θα ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της. Γνωρίζει ότι εάν εφαρμόσει τη
διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης θα είναι σε θέση να κάνει την καλύτερη
δυνατή επιλογή πολυμηχανήματος.
(α) Με βάση τη συγκεκριμένη ανάγκη να αναφέρετε και να εξηγήσετε συνοπτικά, τα πέντε
(5) στάδια της διαδικασίας λήψης καταναλωτικής απόφασης που είναι απαραίτητο να
ακολουθήσει η Ελένη, ώστε να αγοράσει το πολυμηχάνημα που θα εξυπηρετήσει τις
ανάγκες της με τον καλύτερο τρόπο.
(Μονάδες 5)
(β) Να γράψετε την ιδιότητα των οικονομικών αναγκών στην οποία αναφέρεται η αγορά
του πολυμηχανήματος.
(Μονάδα 1)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Ερώτηση 1
Η κυρία Νίκη αντιμετωπίζει καρδιαγγειακά προβλήματα και πρόβλημα αυξημένης
αρτηριακής πίεσης. Ο γιατρός της, μεταξύ άλλων, της συνέστησε να αποφεύγει την
κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λίπη, να καταναλώνει λιπαρά ψάρια
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να προτιμά τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικές
ουσίες και φυτικές ίνες.
(α) Να γράψετε έναν (1) λόγο για τον οποίο τα άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα
πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λίπη.
(Μονάδα 1)
(β) i. Να ονομάσετε το θρεπτικό συστατικό που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια, το οποίο
συμβάλλει στην πρόληψη/αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
(Μονάδα 1)
ii. Με ποιους δύο (2) τρόπους το θρεπτικό συστατικό που αναφέρατε πιο πάνω,
συμβάλλει στην πρόληψη/αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
(Μονάδες 2)
(γ) Να εξηγήσετε πώς τα πιο κάτω θρεπτικά συστατικά προστατεύουν τον οργανισμό από
τις καρδιαγγειακές παθήσεις, δίνοντας έναν (1) λόγο για το κάθε ένα:
i. Αντιοξειδωτικές ουσίες
ii. Φυτικές ίνες
(Μονάδες 2)
(δ) i. Να γράψετε πώς ονομάζεται η πάθηση που προκαλείται όταν η αρτηριακή πίεση
είναι υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα.
(Μονάδα 1)
ii. Να γράψετε τρεις (3) πιθανές επιπτώσεις στην υγεία της κυρίας Νίκης, εάν δεν
αντιμετωπίσει ορθά το πρόβλημα της αυξημένης αρτηριακής πίεσης.
(Μονάδες 3)
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Ερώτηση 2
Η αύξηση των στερεών αποβλήτων έχει λάβει στις μέρες µας ανησυχητικές διαστάσεις και
συγκαταλέγεται στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως. Βασική αρχή των
αρμόδιων φορέων είναι η αποφυγή και η μείωση της παραγωγής των αποβλήτων. Η
χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων, οι πολιτικές αποφάσεις και οι αλλαγές στην
κοινωνική συμπεριφορά συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού.
(α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους στους οποίους πιθανόν να οφείλεται η συνεχόμενη
αύξηση του όγκου των αποβλήτων.
(Μονάδες 2)
(β) Η υιοθέτηση συμπεριφορών «πράσινου καταναλωτή» λειτουργεί θετικά ως προς την
αποφυγή και μείωση των αποβλήτων και κατ’ επέκταση στην προστασία του
περιβάλλοντος.
i. Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά των προϊόντων που επιλέγει ο «πράσινος
καταναλωτής».
(Μονάδες 3)
ii. Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξή της τεχνολογίας οδήγησε στην ανακύκλωση διαφόρων
υλικών, πέραν των βασικών κατηγοριών (χαρτί, γυαλί, PMD).
Να ονομάσετε τέσσερις (4) άλλες κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών.
(Μονάδες 2)
.
(γ) Η γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, ακολουθεί συγκεκριμένη ιεράρχηση.
Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεων την πιο κάτω ιεράρχηση και να
συμπληρώσετε τα στάδια που υπολείπονται.
1. …………………………………….…..
2. .………………………………………..
3. Ανακύκλωση
4. Άλλου είδους ανάκτηση
5. …………………………………………
(Μονάδες 3)

8
363

Ερώτηση 3
Ο κύριος Σπύρος ανέλαβε να οργανώσει τη λειτουργία ενός καινούριου εστιατορίου. Στόχος
του είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα των
τροφίμων και ποτών που θα προσφέρονται, καθώς και την προστασία της υγείας των
πελατών του εστιατορίου.
(α) i. Να αναφέρετε ένα (1) από τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσει ο
κύριος Σπύρος για το εστιατόριο.
(Μονάδα 1)
ii. Να εξηγήσετε, σε συντομία, τον ρόλο του συγκεκριμένου συστήματος πιστοποίησης
που αναφέρατε στο προηγούμενο ερώτημα.
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε τέσσερα (4) μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν οι χειριστές τροφίμων του
εστιατορίου κατά την προετοιμασία και το μαγείρεμα των τροφών, για αποφυγή τροφικών
δηλητηριάσεων.
(Μονάδες 4)
(γ) Μία από τις κύριες μεθόδους συντήρησης τροφίμων που χρησιμοποιούνται στα
εστιατόρια είναι η κατάψυξη. Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα της κατάψυξης
τροφίμων.
(Μονάδες 3)
Ερώτηση 4
Η Σόφη και ο Αντρέας προγραμματίζουν την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του οικογενειακού προγραμματισμού, επιθυμούν να
υποβληθούν σε προγεννητικό έλεγχο. Η γιατρός που επισκέφθηκαν πρόσφατα, ζήτησε
από το ζευγάρι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους και τις καθημερινές
τους συνήθειες. Επίσης, τους συνέστησε να προβούν σε συγκεκριμένες αιματολογικές
εξετάσεις.
(α) Να αναφέρετε δύο (2) στόχους του οικογενειακού προγραμματισμού.
(Μονάδες 2)
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(β) Να αναφέρετε δύο (2) ελέγχους, οι οποίοι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν
μέσω αιματολογικών εξετάσεων και από τους δύο μελλοντικούς γονείς.
(Μονάδες 2)
(γ) Στον πιο κάτω πίνακα, καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν τη Σόφη:
Ηλικία

39 ετών

Επάγγελμα

Λογίστρια

Βάρος

Φυσιολογικά επίπεδα

Ιστορικό υγείας

- Απουσία συμπτωμάτων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων
- Απουσία αντισωμάτων τοξοπλάσματος
- Παρουσία αντισωμάτων ερυθράς

Ατομικές συνήθειες

-

Ψυχική υγεία

•

Ισορροπημένη υγιεινή διατροφή
Αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης
Μηδενική κατανάλωση αλκοόλ
Ελάχιστη φυσική δραστηριότητα
Λήψη φαρμάκων μόνο μετά από ιατρική συμβουλή
Κάπνισμα
Σωστή φροντίδα της στοματικής κοιλότητας

Έντονο καθημερινό άγχος

i. Με βάση τις πληροφορίες του πίνακα, να εντοπίσετε δύο (2) συνήθειες της Σόφης που
θεωρείτε ορθό να συνεχίσει να ακολουθεί, σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
(Μονάδα 1)
ii. Στο ιστορικό υγείας, η Σόφη φαίνεται ότι δεν έχει αντισώματα τοξοπλάσματος. Να
αναφέρετε τέσσερα (4) μέτρα που πρέπει να λαμβάνει σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ώστε
να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τοξόπλασμα.
(Μονάδες 2)
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iii. Με βάση τις πληροφορίες του πίνακα, να εντοπίσετε δύο (2) άλλα σημεία, εκτός από
το τοξόπλασμα, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το έμβρυο.
(Μονάδα 1)
iv. Να εξηγήσετε πώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το έμβρυο τα σημεία που
αναφέρατε στο ερώτημα (γ) iii, δίνοντας έναν (1) λόγο για το κάθε ένα.
(Μονάδες 2)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (43)

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´.
Το ΜΕΡΟΣ Α´ περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ περιλαμβάνει 5 θέματα.
Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του
ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.

Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής
μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο Μαθηματικών.

Γενικές παρατηρήσεις:
1. Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε
προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν
στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη,
γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις
ενότητες αυτές.
2. Όπου αναφέρεται διατύπωση ορισμών και θεωρημάτων, αυτά θα διατυπώνονται
όπως είναι στα σχολικά εγχειρίδια έκδοσης 2019.

I. Εφαρμογές του Διαφορικού Λογισμού
1. Ορισμοί: Γνησίως αύξουσα, Αύξουσα, Γνησίως φθίνουσα, Φθίνουσα και Σταθερή
συνάρτηση. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Θεώρημα Μέγιστης - Ελάχιστης τιμής. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
3. Ορισμοί ολικών ακροτάτων (ολικό μέγιστο, ολικό ελάχιστο), τοπικών ακροτάτων
(τοπικό μέγιστο, τοπικό ελάχιστο). Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Θεώρημα (κριτήριο) μονοτονίας για γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα
σταθερή συνάρτήση. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.

367

και

5. Θεώρημα του Fermat .
επίλυση προβλήματος.

Διατύπωση, Γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογή στην

6. Θεώρημα (κριτήριο της πρώτης παραγώγου) εύρεσης τοπικών ακροτάτων.
Εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
7. Εύρεση των τοπικών ακρότατων, ολικών ακροτάτων σε διάστημα και εφαρμογή
στην επίλυση προβλήματος.
8. Ορισμοί: Κυρτή/κοίλη συνάρτηση, σημείο καμπής γραφικής παράστασης.
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
9. Θεώρημα κυρτότητας συνάρτησης και θεώρημα εύρεσης σημείων καμπής.
Εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
10. Μελέτη πολυωνυμικών συναρτήσεων μέχρι και 3ου βαθμού και κατασκευή της
γραφικής τους παράστασης.
11. Εφαρμογή των θεωρημάτων για τη μονοτονία και τα ακρότατα συνάρτησης στην
επίλυση προβλημάτων με μέγιστα και ελάχιστα.

II. Αόριστο ολοκλήρωμα
1. Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Εύρεση βασικών αόριστων ολοκληρωμάτων και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
𝑎) ∫ 𝑎 𝑑𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝐶

𝑥 𝑟+1
𝛽) ∫ 𝑥 𝑑𝑥 =
+𝐶,
𝑟+1
𝑟

∀𝑟 ∈ ℝ − {1}

3. Ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος.
𝑎) ∫ 𝛼𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝛽) ∫[𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ± ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος
4. Υπολογισμός της σταθεράς ολοκλήρωσης 𝑐 και εφαρμογή στην επίλυση
προβλημάτων αρχικών τιμών.
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III. Σύνολα – Συνδυαστική – Πιθανότητες
1. Ιδιότητες πράξεων συνόλων.
2. Αρχή

του αθροίσματος και της θεμελιώδους αρχής της απαρίθμησης
(πολλαπλασιαστική αρχή). Εφαρμογή τους στη επίλυση προβλήματος.

3. Ορισμός του παραγοντικού ενός φυσικού αριθμού 𝜈 (𝑣!) . Διατύπωση και

εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Υπολογισμός και εφαρμογή στη επίλυση προβλημάτων των:

 Μεταθέσεων των 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων, (𝛭𝜈 )
 Επαναληπτικών μεταθέσεων των 𝑣 αντικειμένων, (𝛭𝜈𝜀 )
 Κυκλικών μεταθέσεων των 𝜈 διαφορετικών αντικειμένων, (𝛫𝜈 )
 Διατάξεων 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων ανά 𝜅, (𝛥𝜈𝜅 )
 Επαναληπτικών διατάξεων 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων ανά 𝜅, (𝛿𝜅𝜈 )
𝜈
 Συνδυασμών 𝑣 διαφορετικών αντικειμένων ανά 𝜅, ( )
𝜅
5. Ορισμοί: Πείραμα τύχης, Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενο, Απλό ενδεχόμενο,

βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Ορισμός του Συμπληρώματος ενός ενδεχομένου σε ένα δειγματικό χώρο, των

Αντίθετων ενδεχομένων και Ασυμβίβαστων ενδεχόμενων. Διατύπωση και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
7. Κλασσικός ορισμός της πιθανότητας κατά Laplace. Εφαρμογή στην επίλυση

προβλήματος.
8. Αξιωματικός ορισμός Kolmogorov στις πιθανότητες.

Εφαρμογή στην επίλυση

προβλήματος.
9. Ιδιότητες των πιθανοτήτων:

𝑃(∅) = 0,

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1,

𝛲(𝛢 − 𝛣) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ′ ) = 𝛲(𝛢) − 𝛲(𝛢𝛣),

𝑃(𝐴΄) = 1 − 𝑃(𝐴),

𝛲(𝛢𝛣) = 𝛲(𝛢) + 𝛲(𝛣) − 𝛲(𝛢𝛣)
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
10. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος

και εφαρμογή του τύπου 𝑃(𝐵/𝐴) =

𝑃(𝛢∩𝛣)
𝑃(𝐴)

11. Ορισμός: Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Διατύπωση και εφαρμογή στην επίλυση

προβλήματος.
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IV. Στατιστική
1. Υπολογισμός των τεταρτημόριων και του ενδοτεταρτημοριακού εύρους και
εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
2. Διάγραμμα διασποράς. Κατασκευή, διερεύνηση και χαρακτηρισμός του είδους της
συσχέτισης δύο μεταβλητών μέσα από διαγράμματα διασποράς και εφαρμογή
τους στην επίλυση προβλήματος.
3. Υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης δυο μεταβλητών 𝑟 =

𝛴𝑥𝑦 −𝜈 𝑥̅ 𝑦̅
𝜈𝑆𝑥 𝑆𝑦

και

εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.

V. Στερεομετρία
1. Ορισμός των στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος,
σφαίρα) και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Υπολογισμός του εμβαδού της κυρτής, της ολικής επιφάνειας και του όγκου των
στερεών εκ περιστροφής και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
3. Υπολογισμός του εμβαδού της κυρτής, της ολικής επιφάνειας και του όγκου των
στερεών που παράγονται από πλήρη περιστροφή επίπεδων σχημάτων γύρω από
άξονα και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.

Σημείωση: Βοήθημα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:

1. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κοινού Κορμού, Α’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
2. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κοινού Κορμού, Β’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ/
ΣΥΝΘΕΣΗ

Page 1

Σημείωση: Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιονδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μονοτονία – Ακρότατα συνάρτησης (Ορισμοί).
Μονοτονία – Ακρότατα συνάρτησης (Θεωρήματα).
Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης . Μελέτη
συνάρτησης – Γραφική παράσταση συνάρτησης.
Προβλήματα.
ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
Ορισμός αόριστου ολοκληρώματος. Κανόνες
ολοκλήρωσης. Εφαρμογές αόριστων ολοκληρωμάτων.
ΣΥΝΟΛΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ιδιότητες πράξεων συνόλων. Αρχή Εγκλεισμού /
Αποκλεισμού. Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Μεταθέσεις.
Διατάξεις. Συνδυασμοί. Η έννοια της Πιθανότητας.
Πιθανότητες συνδυασμένων ενδεχομένων.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Τεταρτημόρια – Ενδοτεταρτημορικακό εύρος.
Συσχέτιση δύο μεταβλητών και συντελεστής
συσχέτισης.
ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ
Εισαγωγή στην Στερεομετρία. Στερεά από περιστροφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (43)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (43)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 10 IOYNIOY 2019
8:00–11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ, το οποίο αποτελείται
από (4) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ασκήσεις. Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
A1 Δίνονται τα πιο κάτω διαγράμματα διασποράς Α, Β και Γ.

Να ταξινομήσετε τα

διαγράμματα με βάση τη γραμμική συσχέτιση από την πιο ισχυρή στη πιο ασθενή.

A2 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς κ, λ ώστε να ισχύει:
∫ 𝜆𝑥 𝜅+2 𝑑𝑥 = 𝑥 8 + 𝑐

Α3 Δίνονται τα ψηφία 𝟏, 𝟑, 𝟔, 𝟕, 𝟖, 𝟗.
Να βρείτε το πλήθος των τετραψήφιων αριθμών που μπορούν να σχηματιστούν με τα
πιο πάνω ψηφία χωρίς επανάληψη ψηφίου.
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A4 Δίνονται οι μεταβλητές 𝑥, 𝑦.

Με βάση τις ετήσιες μετρήσεις έντεκα χρόνων

υπολογίστηκαν οι τυπικές τους αποκλίσεις 𝑆𝒙 = 36,3, 𝑆𝒚 = 18,27, οι μέσοι όροι
𝑥̅ = 34, 𝑦̅ = 22,5 και το άθροισμα των γινομένων τους Σ𝑥𝑦 = 1444,24 .
α) Να υπολογίσετε το συντελεστή συσχέτισης (𝑟) μεταξύ των μεταβλητών 𝑥 και 𝑦.
β) Να χαρακτηρίσετε το είδος της συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών.

Α5 Δίνεται η συνάρτηση φ: ℝ → ℝ, με φ′′ (𝑥) = 𝑥(3 − 𝑥)(𝑥 + 4)2 , ∀𝑥𝜖ℝ .
α) Να μελετήσετε τη συνάρτηση φ ως προς την κυρτότητα.
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του 𝑥 η γραφική παράσταση της φ παρουσιάζει σημεία
καμπής.

Α6 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης 𝑓 με πεδίο ορισμού [𝑥0 , 𝑥2 ). Τα σημεία
Α, Β, Γ έχουν τετμημένες 𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 αντίστοιχα και 𝑓΄(𝑥1 ) = 0.

x0

x1

x2

α) Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τα ακρότατα της συνάρτησης 𝑓 .
β) Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης 𝑓.
γ) Να βρείτε το πρόσημο της παραγώγου της συνάρτησης 𝑓 στο διάστημα (𝑥1 , 𝑥2 ).
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Α7

Ένα μικρό καταφύγιο σκύλων φιλοξενεί οκτώ (8) αρσενικούς και έξι (6) θηλυκούς
σκύλους. Μια μέρα φτάνει στο καταφύγιο μια φιλόζωη οικογένεια η οποία θέλει να
υιοθετήσει τέσσερις (4) σκύλους.
α) Να βρείτε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των
σκύλων που θα υιοθετήσει η οικογένεια, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το
φύλο.
β) Αν η οικογένεια επιλέξει τους τέσσερις (4) σκύλους στην τύχη, να υπολογίσετε τις
πιθανότητες των πιο κάτω ενδεχομένων:
i) Α: να επιλέξει ακριβώς ένα αρσενικό σκύλο,
ii) Β: να επιλέξει το πολύ ένα θηλυκό σκύλο.

Α8

Στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων
μετά την καταστροφική πυρκαγιά, πρόκειται να κατασκευαστεί καμπαναριό με όγκο
792π m3 , όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Το καμπαναριό θα αποτελείται από
ημισφαίριο και κύλινδρο ίσης ακτίνας. Αν το ύψος του κυλίνδρου θα είναι τριπλάσιο
από την ακτίνα του, να υπολογίσετε το ύψος (h) του καμπαναριού.

A9

Η Αυγή κάθε βράδυ, είτε παρακολουθεί τηλεόραση είτε διαβάζει. Η πιθανότητα να
παρακολουθεί τηλεόραση είναι

4

. Όταν παρακολουθεί τηλεόραση η πιθανότητα να

5

αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα είναι
αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα είναι

1
3

3

, ενώ όταν διαβάζει η πιθανότητα να

4

.

α) Να βρείτε την πιθανότητα κάποιο βράδυ η Αυγή να αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα.
β) Δεδομένου ότι κάποιο βράδυ η Αυγή αποκοιμήθηκε στην πολυθρόνα, να βρείτε
την πιθανότητα να παρακολουθούσε τηλεόραση.
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Α10

Η ποσότητα ενός φαρμάκου (σε mg), στον οργανισμό του ανθρώπου, δίνεται από τη
συνάρτηση Π(t), όπου t είναι ο χρόνος μετά τη λήψη του φαρμάκου (σε ώρες).
Δίνεται ότι Π΄(t) = 12 − 6t, t ≥ 0.

Μια ώρα μετά από τη λήψη του φαρμάκου

υπάρχουν 9 mg φαρμάκου στον οργανισμό του ανθρώπου.
α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση Π δίνεται από τον τύπο Π(t) = 12𝑡 − 3𝑡 2 , t ≥ 0.
β) Να βρείτε:
i) σε πόσες ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου υπάρχει στον οργανισμό του
ανθρώπου η μέγιστη δόση του φαρμάκου,
ii) τη μέγιστη δόση του φαρμάκου (σε mg), που υπάρχει στον οργανισμό του
ανθρώπου,
iii) σε πόσες ώρες μετά τη λήψη του, το φάρμακο αυτό ΔΕΝ θα υπάρχει στον
οργανισμό του ανθρώπου.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ασκήσεις. Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Β1

Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓΖ, με γωνίες
ΒΑΖ = ΑΖΓ = 900 , ΒΓΖ = 450 . Με κέντρο το Α και ακτίνα ΑΒ = 3cm, γράφουμε τόξο
ΒΖ μέσα στο ΑΒΓΖ. Το σημείο Ε βρίσκεται πάνω στην ευθεία ΑΖ (𝑥𝑦), έτσι ώστε το
τρίγωνο ΖΜΕ να είναι ορθογώνιο, με ΖΕ = 4cm και Μ μέσο της ΖΓ. Το σκιασμένο
χωρίο (ΒΓMΕΖΒ) στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από την ευθεία (ΑΖ).
Nα υπολογίσετε:
α) το εμβαδόν της επιφάνειας και
β) τον όγκο του στερεού που παράγεται.

450

B2

Δίνεται η συνάρτηση 𝑓 με τύπο 𝑓(𝑥) = 6𝑥 3 − 𝑎𝑥 2 + 𝛽𝑥 + 1, 𝑥 ∈ ℝ , 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ.
α) Να βρείτε τις τιμές των 𝑎, 𝛽, ώστε η 𝑓 να έχει στη θέση 𝑥1 = 2 σημείο καμπής και
στη θέση 𝑥2 = 1 τοπικό ακρότατο.
β) Αν 𝑎 = 36 και 𝛽 = 54 , να βρείτε τη διάμεσο και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος των
παρατηρήσεων 𝛼, 𝛽, 𝑓(2), 𝑓(1), 125.

Β3

Δίνεται η λέξη 𝚫𝚰𝚨𝚳𝚨𝚴𝚻𝚰𝚨
α) i) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης.
ii) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης, που έχουν
τα φωνήεντα σε συνεχόμενες θέσεις.
β) Αν πάρουμε στην τύχη ένα από τους αναγραμματισμούς της λέξης 𝚫𝚰𝚨𝚳𝚨𝚴𝚻𝚰𝚨,
να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων:
i) Α: Ο αναγραμματισμός να έχει τα φωνήεντα σε συνεχόμενες θέσεις.
ii) Β: Ο αναγραμματισμός να μην έχει τα 𝚨 σε συνεχόμενες θέσεις.
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Β4

α) Δίνεται η συνάρτηση 𝑓: ℝ → ℝ, η γραφική παράσταση της οποίας διέρχεται από
′

το σημείο (1,0). Αν 𝑓 (𝑥) = 3𝑥 2 − 4𝑥 + 1, ∀𝑥𝜖ℝ, να δείξετε ότι η 𝑓 δίνεται από τον
τύπο:

𝑓 (𝑥) = 𝑥 3 − 2𝑥 2 + 𝑥, ∀𝑥𝜖ℝ
β) Αφού βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης 𝐺𝑓 της συνάρτησης 𝑓 με
τους άξονες των συντεταγμένων, τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα,
τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση 𝑓 είναι κυρτή ή κοίλη, τα σημεία καμπής της,
τη συμπεριφορά της 𝑓 στα άκρα του πεδίου ορισμού της, να κάνετε την γραφική της
παράσταση.

Β5

Δίνεται ένα χαρτόνι σχήματος ορθογωνίου διαστάσεων 80𝑑𝑚 × 50𝑑𝑚. Πρόκειται να
κατασκευαστεί με αυτό ένα κλειστό κουτί, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
ύψους ΔΕ = 𝑥 𝑑𝑚 με βάσεις τα ορθογώνια ΕΖΗΘ και ΑΒΓΔ, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα. Τα σκιασμένα μέρη του σχήματος θα αφαιρεθούν. (Οι διπλώσεις
θα γίνουν κατά μήκος των τμημάτων ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ, ΑΔ και ΒΓ).

α) Να δείξετε ότι ο όγκος 𝑉 του κουτιού ως συνάρτηση του 𝑥 δίνεται από τον τύπο
𝑉(𝑥) = (2𝑥 3 − 130𝑥 2 + 2000𝑥) 𝑑𝑚3
β) Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του κουτιού, ώστε ο όγκος του να είναι μέγιστος.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Σ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Στατιστική
𝛎
∑ (𝐱 𝐢 − 𝐱̅)𝟐
√
𝐬= 𝐢=𝟏
𝛎

𝛋
𝛋
𝟐
∑ 𝐟𝐢 𝐱 𝐢𝟐
∑ 𝐟𝐢 (𝐱 𝐢 − 𝐱̅)
√
√
ή 𝐬= 𝐢=𝟏
= 𝐢=𝟏
𝛎
𝛎
𝛋

− 𝐱̅ 𝟐 ,

ό𝛑𝛐𝛖 𝛎 = ∑ 𝐟𝐢
𝐢=𝟏
𝚺𝐱𝐲 − 𝛎𝐱̅𝐲̅
, όπου 𝚺𝐱𝐲 = 𝐱 𝟏 𝐲𝟏 + 𝐱 𝟐 𝐲𝟐 + ⋯ + 𝐱 𝛎 𝐲𝛎
𝛎𝐒𝐱 𝐒𝐲

𝐫=
2. Τριγωνομετρία

ημ(Α ± Β) = ημΑσυνΒ ± συνΑημB
συν(Α ± Β) = συνΑσυνΒ ∓ ημΑημΒ
2ημα⋅συνβ = ημ(α − β) + ημ(α + β)
𝟐συνα⋅συνB = συν(α − β) + συν(α + β)
2 ημα⋅ημβ = συν(α − β) − συν(α + β)
𝛔𝛖𝛎𝟐𝛂 = 𝛔𝛖𝛎𝟐 𝛂 − 𝛈𝛍𝟐 𝛂

𝛈𝛍𝟐𝛂 = 𝟐𝛈𝛍𝛂⋅𝛔𝛖𝛎𝛂
ημ2 α=

1−συν2α

συν2 α=

2
1−t 2

2t

ημ2α = 1+t2

συν2α = 1+t2

𝛈𝛍𝚨 + 𝛈𝛍𝚩 = 𝟐𝛈𝛍
𝛈μΑ − ημΒ = 2 ημ

𝚨+𝚩
𝚨−𝚩
𝛔𝛖𝛎
𝟐
𝟐

Α−Β
Α+Β
συν
2
2

συνΑ + συνΒ = 2 συν
συνΑ − συνΒ = 2 ημ

Α+Β
Α−Β
συν
2
2

Β−Α Α+Β
ημ
2
2
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1+συν2α
2

t = εφα

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:
Σε μοίρες
𝐱 = 𝟑𝟔𝟎𝛐 𝛋 + 𝛂

Σε ακτίνια
ή

𝐱 = 𝟐𝛑𝛋 + 𝛂 ή

𝛈𝛍𝐱 = 𝛈𝛍𝛂
𝐱 = 𝟑𝟔𝟎𝛐 𝛋 + 𝟏𝟖𝟎𝛐 − 𝛂,

𝛋ℤ

𝐱 = 𝟐𝛑𝛋 + 𝛑 − 𝛂, 𝛋ℤ

𝛔𝛖𝛎𝐱
𝐱 = 𝟑𝟔𝟎𝛐 𝛋𝛂, 𝛋ℤ

𝐱 = 𝟐𝛑𝛋𝛂,

𝛋ℤ

𝐱 = 𝟏𝟖𝟎𝛐 𝛋 + 𝛂, 𝛋ℤ

𝐱 = 𝛑𝛋 + 𝛂,

𝛋ℤ

= 𝛔𝛖𝛎𝛂
𝛆𝛗𝐱 = 𝛆𝛗𝛂

3. Γεωμετρία

Ορθό πρίσμα

𝚬𝛑 = 𝚷𝛃 . 𝛖

𝐕 = 𝐄𝛃 . 𝛖

Κανονική Πυραμίδα

1
Eπ = Πβ⋅h
2

V=

Κύλινδρος

Εκ = 𝟐πRυ

V = πR2υ

Κώνος
Κόλουρος Κώνος
Σφαίρα

Eκ = πRλ
Eκ = π(R + ρ)λ
𝐄 = 𝟒𝛑𝐑𝟐
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V=
V=

Eβ.υ
3

πR2υ
3

πυ 2
(R + Rρ + ρ2 )
3
𝐕=

𝟒𝛑𝐑𝟑
𝟑

4. Αναλυτική Γεωμετρία

Απόσταση των σημείων 𝚨(𝐱 𝟏 , 𝐲𝟏 ) και 𝚩(𝐱 𝟐 , 𝐲𝟐 ):

𝐝 = √(𝐱 𝟐 − 𝐱 𝟏 )𝟐 + (𝐲𝟐 − 𝐲𝟏 )𝟐

Απόσταση του σημείου 𝚨(𝐱 𝟏 , 𝐲𝟏 ) από την ευθεία 𝐀𝐱 + 𝐁𝐲 + 𝚪 = 𝟎:

𝐝=

|𝐀𝐱𝟏 +𝐁𝐲𝟏 +𝚪|
√𝐀𝟐 +𝐁𝟐

΄Ελλειψη
𝐱𝟐
𝛂𝟐

𝐲𝟐

+ 𝛃𝟐 = 𝟏,

𝛄 = √𝛂𝟐 − 𝛃𝟐 ,

Εστίες ( ± γ,0),

𝛂>𝛃
𝛂

Διευθετούσες 𝐱 = ± 𝛆 ,

𝛄

Εκκεντρότητα 𝛆 = 𝛂

5. Παράγωγοι

(𝐮 ⋅ 𝐯)′ = 𝐮′ ⋅ 𝐯 + 𝐮 ⋅ 𝐯 ′

(𝛈𝛍𝐱)′ = 𝛔𝛖𝛎𝐱

𝐮 ′ 𝐮′ ⋅ 𝐯 − 𝐮 ⋅ 𝐯 ′
( ) =
𝐯
𝐯𝟐

(𝛔𝛖𝛎𝐱)′ = −𝛈𝛍𝐱
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(𝛆𝛗𝐱)′ = 𝛕𝛆𝛍𝟐 𝐱

𝐝𝐲 𝐝𝐲 𝐝𝐮
=
⋅
𝐝𝐱 𝐝𝐮 𝐝𝐱

(𝐥𝐧𝐱)′ =

𝟏
𝐱

6. Ολοκληρώματα

∫ τεμx dx = ln|τεμx + εφx| + c

∫

dx

x
= τοξημ + c
α
√α2 − x 2

x
∫ στεμx dx = ln |εφ | + c
2

∫

dx
1
x
=
τοξεφ
+c
α2 + x 2 α
α

7. Απλός Τόκος

𝚻=

𝚱.𝚬.𝚾
𝟏𝟎𝟎
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Μάθημα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (44)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1. Εικαστική γλώσσα
Μορφοπλαστικά στοιχεία
• Σημείο
• Γραμμή
• Τόνος
• Υφή
• Όγκος
• Χρώμα – ιδιότητες – εφαρμογές
Δομικά στοιχεία
• Συμμετρία
• Ισορροπία
• Ενότητα/ Αρμονία
• Ρυθμός
• Κίνηση
• Έμφαση
• Θετικός/Αρνητικός χώρος
2. Διερευνητικό Σχέδιο
• Απλοποίηση
• Σχηματοποίηση
• Προσχέδια
• Εξέλιξη
3. Υλικά
•
•
•
•
•
•
•

Μολύβια
Χρωματιστά μολύβια
Πενάκια -μαρκαδόροι
Τέμπερες – Ακουαρέλες
Παστέλ
Πλαίσιο θέασης
Ρυζόχαρτο

4. Εφαρμογή
• Τελική σύνθεση/ εφαρμογή
Αναλυτικότερη περιγραφή της εξεταστέας ύλης δίνεται στους Δείκτες επιτυχίας και Δείκτες
επάρκειας: https://eikam.schools.ac.cy/index.php/el/eikastikes-efarmoges/themata-techniseikastikes-efarmoges
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (180 λεπτά)
Δίδετε το Α4 εξεταστικό δοκίμιο, ένα (1) φύλλο σχεδίασης Α3 και ένα (1) Α3
έγχρωμο παράρτημα.
Το εξεταστικό δοκίμιο χωρίζετε σε δύο (2) μέρη.
Μέρος Α
Το μέρος Α περιλαμβάνει τρείς (3) διερευνητικές ασκήσεις από πηγές που δίδονται
στο δοκίμιο (παράρτημα). Ασπρόμαυρές και χρωματικές μελέτες.
(Μονάδες 50)
Μέρος Β
Το μέρος Β περιλαμβάνει δύο (2) ασκήσεις. Εξέλιξη – προσχέδια και τελική
σύνθεση/ εφαρμογή.
(Μονάδες 50)

*Καλούνται οι εξεταζόμενοι να έχουν μαζί τους τα προαναφερόμενα υλικά.
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ΓΝΩΣΗ
Ανάκληση δεδομένων ή
πληροφορίων

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Κατανόηση σημασίας και
οδηγιών και ερμηνεία
προβλημάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση μιας έννοιας και
γενίκευση της σε νέες
καταστάσεις

* Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών

Επικοινωνία

Εικαστικές πρακτικές

Μορφολογικά και δομικά
στοιχεία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Δημιουργία νέου νοήματος
και δομής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθημα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (44)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Α3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/νη θα πάρει τα πιο κάτω:
1.
2.
3.
4.

Το εξεταστικό Δοκίμιο Α4
Το εξώφυλλο
Το Παράρτημα μεγέθους Α3
Ένα φύλλο σχεδίασης Α3

ΟΔΗΓΙΕΣ:
•

Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με μελάνι στο ειδικό πλαίσιο του
εξωφύλλου καθώς και στο φύλλο σχεδίασης Α3.

•

Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στο αντίστοιχο πλαίσιο στο φύλλο σχεδίασης
Α3.

•

Να παραδώσετε ταυτόχρονα το εξώφυλλο και το φύλλο σχεδίασης Α3.

•

Με ευθύνη των επιτηρητών, στην παρουσία του μαθητή που παραδίδει, να
γίνουν τα ακόλουθα:
Ι. Το εξώφυλλο να επικαλύπτει το φύλλο σχεδίασης Α3 και να συνδεθούν
στην πάνω αριστερή γωνία με συρραπτικό.
ΙΙ. Να επικολληθούν οι δυο (2) αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψή των
στοιχείων του εξεταζόμενου
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Κατάστημα που εμπορεύεται τσάι , σχεδιάζει ένα φλιτζάνι με σκοπό την προώθηση
της καινούριας γεύσης τσαγιού από φρούτα.
Ζητείται ο σχεδιασμός της επιφάνειας του φλιτζανιού προώθησης.
Να κάνετε τις τρείς ασκήσεις του Μέρους Α, ως προεργασία για την δημιουργία μίας
τελικής σύνθεσης για το φλιτζάνι (Μέρος Β΄).
Όλες οι ασκήσεις να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης Α3.
Μέρος Α – Διερευνητικό σχέδιο
Άσκηση Ι

(Μονάδες 15)

Να επιλέξετε ένα απόσπασμα από τις φωτογραφίες του Παραρτήματος
(χρησιμοποιώντας το πλαίσιο θέασης) και να το μεταφέρετε, μεγεθύνοντάς το, στο
πλαίσιο Ι στο φύλλο σχεδίασης Α3. Στη συνέχεια , να το αποδώσετε με τονικές
διαβαθμίσεις του πράσινου (τουλάχιστον πέντε τόνους).Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες του παραρτήματος.
Άσκηση ΙΙ

(Μονάδες 15)

Να επιλέξετε ένα διαφορετικό απόσπασμα από τις φωτογραφίες του Παραρτήματος
(χρησιμοποιώντας το πλαίσιο θέασης) και να το μεταφέρετε, μεγεθύνοντάς το, στο
πλαίσιο ΙΙ του φύλλου σχεδίασης Α3. Στη συνέχεια, να το αποδώσετε με δύο θερμά
χρώματα ,χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο αποχρώσεις από το κάθε ένα. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες του παραρτήματος.
Άσκηση ΙΙΙ

(Μονάδες 15)

Να επιλέξετε ένα διαφορετικό απόσπασμα από τις φωτογραφίες του Παραρτήματος
(χρησιμοποιώντας το πλαίσιο θέασης) και να το μεταφέρετε, μεγεθύνοντάς το, στο
πλαίσιο ΙΙΙ του φύλλου σχεδίασης Α3. Στη συνέχεια, να το αποδώσετε με το θετικό
και αρνητικό χώρο της σύνθεσης με μαύρο χρώμα και υλικό δική σας επιλογής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες του
παραρτήματος.
Κριτήρια αξιολόγησης
Οι τρείς πιο πάνω ασκήσεις αρ. Ι , ΙΙ , ΙΙΙ θα αξιολογηθούν ως προς:
• το επιλεγμένο μέρος της δοσμένης σύνθεσης στον εικαστικό χώρο του πλαισίου
• το σχέδιο - απόδοση / μεγέθυνση
• το αισθητικό αποτέλεσμα
• τη σωστή χρήση υλικών
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Μέρος Β – Προσχέδια και Τελική εφαρμογή
Άσκηση ΙV

(Μονάδες 10)

Αξιοποιώντας το υλικό από τις ασκήσεις που προηγήθηκαν να σχεδιάσετε
διαφορετικά έγχρωμα προσχέδια, στα δύο (2) μικρά πλαίσια από διαφορετικά
φλιτζάνια που σας δίδονται στο φύλλο σχεδίασης Α3, αξιοποιώντας το υλικό από τις
προηγούμενες ασκήσεις (1, 2 ή/και 3) για να χρησιμοποιηθούν στην τελική σύνθεση
που θα δημιουργήσετε στα δεξιά του φύλου σχεδίασης. Η σύνθεση σας θα πρέπει να
περιλαμβάνει απλοποίηση , επανάληψη και αλλαγή μεγέθους.
Κριτήρια αξιολόγησης
Η άσκηση αρ. ΙV θα αξιολογηθεί ως προς:
• τη ζητούμενη θεματολογία/ εξέλιξη προσαρμογή
• τη σωστή χρήση υλικών
• τη χρήση χρωμάτων
• τις αρχές σύνθεσης /τη δημιουργικότητα της σύνθεσης

Άσκηση V

(Μονάδες 45)

Για την τελική Εικαστική Εφαρμογή , ζητείται μια έγχρωμη , πρωτότυπη και
δημιουργική σύνθεση για το φλιτζάνι (χωρίς γράμματα-τυπογραφικά στοιχεία).
Στο πλαίσιο V που σας δίδετε στα δεξιά του Α3 φύλλου σχεδίασης να σχεδιάσετε ένα
δικό σας φλιτζάνι. (Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε παραδείγματα από το
αντικείμενο).
Αξιοποιώντας το υλικό από τις ασκήσεις που προηγήθηκαν αλλά και στοιχεία από τις
φωτογραφίες, να δημιουργήσετε την τελική σας πρόταση. Η σύνθεση σας θα πρέπει
να περιλαμβάνει απλοποίηση , επανάληψη και αλλαγή μεγέθους. Η σύνθεση σας να
αποδοθεί με τρία συγγενικά χρώματα και τονικές διαβαθμίσεις.
Να χρησιμοποιήσετε υλικά της επιλογής σας: χρωματιστά μολύβια , ακουαρέλες,
χρωματιστά πεννάκια κ.ά.
Κριτήρια αξιολόγησης
Η άσκηση αρ. V θα αξιολογηθεί ως προς:
• τη ζητούμενη θεματολογία
• τη σωστή χρήση υλικών
• την εξέλιξη / προσαρμογή εικαστικής ιδέας από τις προηγούμενες ασκήσεις
• τη χρήση 3 χρωμάτων και τονικές διαβαθμίσεις
• τις αρχές σύνθεσης
• τη δημιουργικότητα της σύνθεσης

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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Άσκηση III

Άσκηση I
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Άσκηση II

Άσκηση IV

Άσκηση V

Οδηγίες: Τα πιο κάτω στοιχεία του/της μαθητή/τριας
να γραφούν αυστηρά εντός του πλαισίου.

Παράρτημα
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Παραδείγματα αντικειμένου

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (45)
(για Πρόσβαση)
Διάρκεια εξέτασης: 4 ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά διάλειμμα
Αντικείμενα Μαθήματος
Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα ακόλουθα αντικείμενα, με τη βαρύτητα που φαίνεται πιο κάτω:
α/α
1.
2.
3.
4.

Αντικείμενα Μαθήματος
Ακουστικές Δεξιότητες
Ανάλυση
Αρμονία
Χορωδία

Βαρύτητα
25%
30%
30%
15%

Εξεταστικό Δοκίμιο
Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου και η διάρκειά τους έχουν ως ακολούθως:
Μέρη
Μέρος Α΄
• Ακουστικές Δεξιότητες
• Ανάλυση (Σημ.: αρχικά γίνεται το ακουστικό μέρος και κατόπιν το γραπτό μέρος)
• Χορωδία
Διάλειμμα

Διάρκεια
Εξέτασης
2 ώρες

15΄

Μέρος Β΄
• Αρμονία

2 ώρες

Διαδικασία Εξέτασης
• Η εξέταση των πιο πάνω αντικειμένων θα γίνει σε δύο μέρη.
• Η εξέταση ξεκινά με το Μέρος Α΄, στο οποίο οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις Ακουστικές Δεξιότητες
και σε ακουστικές ασκήσεις για το αντικείμενο της Ανάλυσης, και αμέσως μετά, οι υποψήφιοι θα
εξεταστούν σε γραπτές ασκήσεις για το αντικείμενο της Ανάλυσης και της Χορωδίας. Η διαδικασία
ακρόασης του κάθε αντικειμένου περιγράφεται πιο κάτω.
• Μετά το πέρας της εξέτασης του Μέρους Α΄ γίνεται διάλειμμα 15΄.
• Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι συνεχίζουν εξατομικευμένα στο Μέρος Β΄ για την εξέταση του
αντικειμένου της Αρμονίας.
Γενικές Επισημάνσεις
• Στο εξεταστικό δοκίμιο θα υπάρχουν χώροι με την ένδειξη «Πρόχειρο», τους οποίους οι υποψήφιοι
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να μεταφέρουν τις
απαντήσεις τους στους χώρους με την ένδειξη «Τελική Απάντηση», χρησιμοποιώντας μπλε ανεξίτηλο
μελάνι. Η χρήση διορθωτικού υγρού απαγορεύεται.
• Νοείται ότι η συμπερίληψη όλων των θεμάτων της Εξεταστέας Ύλης και όλων των τύπων ερωτήσεων
στο Εξεταστικό Δοκίμιο δεν είναι υποχρεωτική.
• Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός, η έκταση και η βαθμολόγηση των επιμέρους ερωτήσεων στο κάθε
αντικείμενο πιθανόν να αλλάξει σε σχέση με το δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο - χωρίς, όμως, αυτό να
αλλάζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε αντικειμένου.
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1. ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εξεταστέα Ύλη
Ρυθμός
• Mέτρα: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 5/8 (3+2), 7/8 (3+2+2)
Ελλιπές μέτρο
• Αξίες:
,

,
,

,
,

• Τρίηχο:

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

και

•

Συγκοπή:

•

Σύζευξη διάρκειας

και

Μελωδία
• Όλοι οι διατονικοί και χρωματικοί φθόγγοι
• Διαστήματα: όλα τα μελωδικά διαστήματα (μεγέθη και ποιότητα) μέχρι το διάστημα 8ης
• Τονικές μελωδίες σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες μέχρι τρεις (3) διέσεις/υφέσεις
χωρίς ή με μετατροπίες
Αρμονία
• Διαστήματα: όλα τα αρμονικά διαστήματα (μεγέθη και ποιότητα) μέχρι το διάστημα 8ης
• Συγχορδίες: τετράφωνες τριαδικές μείζονες (Μ), ελάσσονες (ε), αυξημένες (+) και ελαττωμένες (ο),
στις ακόλουθες θέσεις:
Είδη Συγχορδιών
Μ
ε
+
o

Ευθεία
Ευθεία
Ευθεία
Ευθεία

6
6

6-4
6-4

Συνδέσεις Συγχορδιών
o σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, σε κλίμακες μέχρι τρεις (3) αλλοιώσεις
o στις πιο κάτω τις θέσεις
I/i
Ευθεία
6
6-4
ii/iio
Ευθεία
6
ΙΙΝ
6
IV/iv
Ευθεία
6
6-4
V
Ευθεία
6
6-4
V7
Ευθεία
6-5
4-3
vi/VI
Ευθεία
o χωρίς ή με διαβατικούς, ποικίλματα και προήγηση
o με μετατροπίες σε συγγενείς κλίμακες μέχρι τρεις (3) αλλοιώσεις
o χωρίς τονικοποιήσεις
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•

•

Πτώσεις:
• Τέλεια Αυθεντική
• Ατελώς Αυθεντική
• Μισή
• Απροσδόκητη ή Απατηλή
• Πλάγια ή Εκκλησιαστική
Μετατροπίες:
• σε συγγενείς μείζονες και ελάσσονες κλίμακες

Εμφάσεις Ερωτήσεων
• Εντοπισμός/Διόρθωση ρυθμικών ή/και μελωδικών διαφορών/λαθών
• Εντοπισμός/Περιγραφή/Συμπλήρωση ρυθμικών σχημάτων, μελωδικών διαστημάτων, αρμονικών
διαστημάτων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, μετατροπίας
• Διόρθωση/Συμπλήρωση/Καταγραφή ρυθμού ή/και μονόφωνης μελωδίας, έκτασης 4 μέχρι 8 μέτρων
• Για Δειγματικές Ασκήσεις στο αντικείμενο των Ακουστικών Δεξιοτήτων βλ. Οδηγό Παγκύπριων
Εξετάσεων 2021.
Διαδικασία Ακρόασης
• Το ακουστικό υλικό ακούγεται από εκτέλεση σε πιάνο.
• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι εξεταζόμενοι απαγορεύεται να σιγοτραγουδούν οποιαδήποτε
άσκηση.
• Κατά την εξέταση οι εξεταζόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκφωνούνται, οι
οποίες περιγράφουν επακριβώς τη διαδικασία ακρόασης της κάθε άσκησης. Συγκεκριμένα:
o Κάθε άσκηση που αφορά στην πρώτη και δεύτερη έμφαση (βλ. πιο πάνω) θα ακουστεί τρεις (3)
φορές. Όπου χρειάζεται δίνεται ο παλμός, η αρχική συγχορδία και ο αρπισμός
o Κάθε άσκηση που αφορά στην τρίτη έμφαση (βλ. πιο πάνω) θα ακουστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:
§ Αρχικά, δίνεται στους υποψηφίους η κλίμακα, το μέτρο, η πρώτη νότα της μελωδίας, η τονική
συγχορδία, ο αρπισμός και ο παλμός (αν χρειάζεται)
§ Ακολουθεί η ακρόαση ολόκληρης της μελωδίας μία (1) φορά
§ Στη συνέχεια, ακούγεται το κάθε μέτρο ή η κάθε φράση τρεις (3) φορές και, στη συνέχεια σε
συνδυασμό με την επόμενη φράση
§ Τέλος ακούγεται ολόκληρη η μελωδία δύο (2) φορές
§ Μετά το τέλος της διαδικασίας ακρόασης, οι εξεταζόμενοι έχουν ένα (1) μέχρι πέντε (5) λεπτά
στη διάθεσή τους -ανάλογα με την έκταση της άσκησης- για να καθαρογράψουν/αντιγράψουν
την τελική τους απάντηση στον χώρο που ορίζεται.
Διόρθωση
• Κριτήριο για τη διόρθωση της καταγραφής ρυθμού ή/και μελωδίας αποτελεί η εύρεση:
o των ορθών ρυθμικών αξιών και σχημάτων της κάθε φράσης.
o των ορθών διαστημάτων, και
• Οι μονάδες που δίνονται στο κάθε στοιχείο είναι αντίστοιχο του βαθμού δυσκολίας του.
Προτεινόμενα Εγχειρίδια
• Cleland, K. & Dobrea-Grindahl, M. (2010). Developing Musicianship Through Aural Skills. New
York: Routledge
• Krueger C. (2016) Progressive sight singing. USA: Oxford University Press
• Ottman, R. W., & Rogers, N. (2013). Music for sight singing. Upper Saddle River, N.J: Pearson
Prentice-Hall
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Εξεταστέα Ύλη
Τα ερωτήματα αφορούν στα ακόλουθα έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στον Ετήσιο Προγραμματισμό
για τη διδασκαλία του μαθήματος που ανακοινώθηκε από το ΥΠΠΑΝ:
1. Κοντσέρτο γκρόσο: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο, αρ. 2, Μέρος Ι
Εκπαιδευτικό Υλικό
• Machlis
• Το Μπαρόκ και οι Τέχνες (κεφ. 18 – 19: σσ. 135 – 144)
• Η Οργανική Μουσική του Μπαρόκ (κεφ. 23: σσ. 172-173 και σ. 178, κεφ. 25: σ. 182)
• Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ: η ζωή και η μουσική του (κεφ. 21: σσ. 156-158)
•
Ανάλυση ΥΠΠΑΝ
2. Συμφωνία: Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, Συμφωνία αρ. 5, Έργο: 67, Μέρος Ι
Εκπαιδευτικό Υλικό
• Machlis
• Ο Κλασικισμός στις Τέχνες (κεφ. 28: σσ. 205 – 209)
• Ο Κλασικισμός στη Μουσική (κεφ. 29: σσ. 209-210)
• Ο Μπετόβεν και η μεταβατική περίοδος της Συμφωνίας (κεφ. 35: σσ. 230-232)
• Ο Κύκλος Σονάτα (κεφ. 27: σσ. 196-202)
•
Ανάλυση ΥΠΠΑΝ
3. Ληντ: Φραντς Σούμπερτ, Ο Βασιλιάς των Ξωτικών
Εκπαιδευτικό Υλικό
•
Machlis
• Από τον Κλασικισμό στο Ρομαντισμό (σσ. 261-262)
• Ο Ρομαντισμός στη Μουσική (κεφ. 41: σσ. 267-272)
• Το Ρομαντικό Τραγούδι (Ληντ) (κεφ. 42: σσ. 273 – 274)
• Φραντς Σούμπερτ (κεφ. 43: σσ. 275 – 276)
•
Αναλύσεις:
• ΥΠΠΑΝ (αναθεωρημένη 2020)
• Machlis, (κεφ. 43 σσ. 276 – 278)
4. Ιμπρεσιονισμός: Κλωντ Ντεμπυσύ, Αρ. 1. Nuages, Nocturnes
Εκπαιδευτικό Υλικό
• Machlis
• Από τον Ρομαντισμό στον 20ό αι. (κεφ. 64: σσ. 364 - 368)
• Ιμπρεσιονισμός: Οι Ιμπρεσιονιστές Ζωγράφοι και Οι Συμβολιστές Ποιητές (κεφ. 62: σσ. 352 –
353, συνοπτικά τα βασικά στοιχεία)
• Ο Ιμπρεσιονισμός στη Μουσική (κεφ. 62: σσ. 354 – 357)
• Κλωντ Ντεμπυσύ (κεφ. 62: σσ. 357 – 359)
• Ανάλυση ΥΠΠΑΝ
5. Ατονική Μουσική: Άρνολντ Σαίνμπεργκ, «Peripetie», Μέρος IV από τα Πέντε ορχηστρικά
κομμάτια, έργο 16
•
Machlis
• Νέα Στοιχεία του Μουσικού Ύφους (κεφ. 64: σσ. 362-363, σσ. 364 – 368)
• Ο Σαίνμπεργκ και η Δεύτερη Σχολή της Βιέννης (κεφ. 66: σσ. 372-375)
•
Ανάλυση ΥΠΠΑΝ
6. Μiles Davies, «All Blues», Kind of Blue
Eκπαιδευτικό Υλικό
• Ανάλυση ΥΠΠΑΝ
7. Έντεχνο Ελληνικό Τραγούδι του 20ού αι. – Κινηματογραφική Μουσική: Η μουσική του Μ.
Χατζιδάκι στην ταινία «Στέλλα» (1955) και οι κοινωνικές της προεκτάσεις
• Ανάλυση ΥΠΠΑΝ
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Επιπρόσθετα,
• Σύγκριση Μουσικών Στιλ: Μπαρόκ, Κλασικού, Ρομαντικού, Σύγχρονου, Τζαζ και Έντεχνου
ελληνικού τραγουδιού
• Βασικές έννοιες και ορολογία που σχετίζονται με τα έργα που περιλαμβάνονται στην Εξεταστέα Ύλη
• Τα πλήρη στοιχεία όλων των έργων της διδακτέας ύλης (συνθέτης, τίτλος, μουσική περίοδος/μουσικό
ρεύμα)
Εμφάσεις Ερωτήσεων
• Ακουστικό Μέρος: Μέσα από ακρόαση αποσπασμάτων των πιο πάνω έργων, οι υποψήφιοι
καλούνται να αναλύσουν βασικά στοιχεία του έργου. Για παράδειγμα, πιθανόν να ζητηθεί να
εντοπιστούν στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία της μουσικής του έργου (ρυθμό, μελωδία, αρμονία,
ενορχήστρωση, υφή, μορφή, δυναμική, έκφραση, σημειογραφία, κ.λπ.), την παρτιτούρα του και την
εκτέλεσή του.
•

Γραπτό Μέρος: Το μέρος αυτό θα αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν στα έργα που έχουν
οριστεί στην εξεταστέα ύλη του (βλ. πιο πάνω). Οι ερωτήσεις αποσκοπούν στο να διαφανεί η
ικανότητα των μαθητών στην ανάλυση και την κατανόηση της μουσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στον εντοπισμό, την περιγραφή και τον κριτικό σχολιασμό στοιχείων της μουσικής σε σχέση με την
παρτιτούρα του έργου (π.χ. αποκωδικοποίηση και εσωτερική ακρόαση της παρτιτούρας) και το
κοινωνικό πλαίσιο.

Διαδικασία Ακρόασης
• Το κάθε απόσπασμα θα ακουστεί τρεις (3) φορές
• Πριν την πρώτη ακρόαση του κάθε αποσπάσματος δίνεται χρόνος στους υποψήφιους για να
διαβάσουν τις ερωτήσεις.
• Με τη λήξη της διαδικασίας ακρόασης, οι υποψήφιοι προχωρούν ατομικά στο Γραπτό Μέρος.
Προτεινόμενo Εγχειρίδιο
• Machlis, J. & Forney, C. (1996) H απόλαυση της Μουσικής. Αθήνα: Fagotto
3. ΑΡΜΟΝΙΑ
Εξεταστέα Ύλη
o Κανόνες τονικής αρμονίας
o Αρχές – Εργαλεία: αρμονικός ρυθμός, λειτουργία και σύνδεση συγχορδιών, οριζόντια κίνηση φωνών,
φράσεις – δομή, ρυθμομελωδική μίμηση
o Σύνδεση τετράφωνων συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση, α΄, β΄ και γ΄ αναστροφή
o Πτώσεις
o Τέλεια Αυθεντική
o Ατελώς Αυθεντική
o Μισή
o Απροσδόκητη ή Απατηλή
o Πλάγια ή Εκκλησιαστική
(H Τρίτη του Πικαρντί σε καταληκτική πτώση)
o Συγχορδία V7 (σε ευθεία κατάσταση, α΄, β΄ και γ΄ αναστροφή)
o Συγχορδίες Δευτερεύουσες με έβδομη σε ευθεία κατάσταση και α΄, β΄, γ΄ αναστροφή
o Ξένοι φθόγγοι
o Διαβατικός
(αναγνώριση, λύση, χρήση)
o Ποικίλματα
(αναγνώριση, λύση, χρήση)
o Καθυστερήσεις (ανιούσα και κατιούσα)
(αναγνώριση, λύση, χρήση)
o Προήγηση (anticipation)
(αναγνώριση, λύση, χρήση)
o Εκφυγή
(αναγνώριση, λύση)
o Αποτζιατούρα (επέρειση)
(αναγνώριση, λύση)
o Νότα καμπιάτα,
(αναγνώριση, λύση)
o Εναλλασσόμενοι φθόγγοι (changing notes)
(αναγνώριση, λύση)
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Μετατροπίες
o Διατονικές
(αναγνώριση, χρήση)
o Χρωματικές
(αναγνώριση, χρήση)
Αλυσίδες
o Μη μετατροπικές
(αναγνώριση, χρήση)
o Μετατροπικές
(αναγνώριση, χρήση)
Τονικοποιήσεις – Δευτερεύουσες Δεσπόζουσες
Ναπολιτάνικη συγχορδία
(αναγνώριση, χρήση)
Αλλοιωμένες συγχορδίες με βάρυνση και όξυνση της 5ης (αναγνώριση, χρήση)
Συγχορδία της 6ης αυξημένης (Ιταλική, Γαλλική και Γερμανική) (αναγνώριση)
Συγχορδία V9
(αναγνώριση)

Εμφάσεις ερωτήσεων
• Εύρεση ορθής τονικότητας
• Γραφή ή/και αρίθμηση ή/και ορθή σύνδεση συγχορδιών
• Εντοπισμός αρμονικών λαθών
• Ορθές νότες συγχορδιών ή/και ορθοί διπλασιασμοί
• Εντοπισμός ή/και επεξήγηση ή/και συμπλήρωση πτώσεων
• Εντοπισμός ή/και επεξήγηση ή/και προσθήκη ξένων φθόγγων
• Εντοπισμός ή/και επεξήγηση ή/και συμπλήρωση διαδικασίας μετατροπιών
• Εντοπισμός ή/και επεξήγηση ή/και ολοκλήρωση αλυσίδων
• Δημιουργικότητα - Μίμηση: μίμηση σύμφωνα με το δοσμένο θεματικό υλικό, ανεξαρτησία και
ενδιαφέρον στην κίνηση της κάθε φωνής ξεχωριστά
• Εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας (σοπράνο ή μπάσο ή συνδυασμό τους) έκτασης 8 - 12 μέτρων, για
τετράφωνη μεικτή χορωδία (SATB), με ή χωρίς δοσμένη αρίθμηση
Διόρθωση
• Στην άσκηση που αφορά στην εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας, δίνονται ανάλογες μονάδες στο κάθε
αρμονικό στοιχείο, σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας του (βλ. Εξεταστέα Ύλη πιο πάνω)
• Αρχικά, η βαθμολογία της πιο πάνω άσκησης υπολογίζεται στο τριπλάσιο της και στη συνέχεια
διαιρείται διά 3, ώστε να υπολογιστούν οι μονάδες που παίρνει η συγκεκριμένη άσκηση στο σύνολο
του Μέρους Β΄.
Διευκρινίσεις
• Με τους όρους Αναγνώριση και Λύση, καθώς και με τους όρους εντοπισμός, εύρεση, επεξήγηση
νοείται η ικανότητα του υποψήφιου -αρχικά- να εντοπίσει ή/και να περιγράψει την ύπαρξη ενός
στοιχείου της εξεταστέας ύλης, και -στη συνέχεια- να το λύσει, να το συμπληρώσει, να το σχηματίσει
και να το ολοκληρώσει ορθά
• Με τον όρο Χρήση νοείται η από μέρους του υποψήφιου προσθήκη στοιχείου της εξεταστέας ύλης,
σύμφωνα με τους κανόνες της αρμονίας
• Σε περίπτωση που στη δοσμένη μελωδία δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα πιο πάνω στοιχεία της
εξεταστέας ύλης, τότε αυτό παύει να αποτελεί κριτήριο στη διόρθωση του γραπτού. Αυτό, όμως, δεν
στερεί από τον υποψήφιο την ευχέρεια της χρήσης του, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί ορθά από τον
υποψήφιο.
Προτεινόμενo Εγχειρίδιo και Εκπαιδευτικό Υλικό
• Kostka, S. M., Payne, D., Almén, B. (2018) Tonal harmony, with an introduction to post tonal music.
New York, NY: McGraw-Hill Education
• Βοηθητικό Υλικό Αρμονίας – ΥΠΠΑΝ
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4. ΧΟΡΩΔΙΑ
Εξεταστέα Ύλη
Οι ερωτήσεις αφορούν: (α) σε θέματα χορωδιακής πράξης, και (β) ανάλυσης χορωδιακού έργου, όπως
την μορφή, το είδος,την τονικότητα, την αρμονική δομή, την υφή και το κινωνικοπολιτισμικό του
πλαίσιο. Συγκεκριμένα, τα θέματα που καλύπτει η εξεταστέα ύλη είναι τα ακόλουθα:
1. Καλλιτεχνική έκφραση
• Εκφραστικά σύμβολα
• Σύνδεση λόγου και μουσικής
• Τονισμοί
• Ερμηνεία
• Μελωδικές και ρυθμικές φράσεις
2. Σκηνική παρουσία
• Διατάξεις χορωδιών
• Είσοδος-έξοδος χορωδών και μαέστρου
• Οπτική επαφή με μαέστρο
• Στάση σώματος/σωματική έκφραση/ θεατρικότητα/εκφραστικότητα
• Ενδυμασία
• Δόσιμο τόνου
• Ψυχολογία
3. Είδη χορωδιακών συνόλων και έργων
• Παιδική, μικτή, ομοίων, δωματίου
• A capella, έργα με συνοδεία, ομοφωνικά έργα, κανόνας, έργα με αντίστιξη ή μίμηση κ.λπ
4. Χορωδιακό έργο: «Το Ξύπνημα του γαμπρού» από τα Οκτώ δωδεκανησιακά τραγούδια του Γιάννη
Κωνσταντινίδη
Eκπαιδευτικό Υλικό
• Σημειώσεις ΥΠΠΑΝ
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----------- Δειγματικές Ερωτήσεις ----------1. Σάς δίνεται η αρχή της παρτιτούρας (μμ. 1- 8) του τραγουδιού «Το Ξύπνημα του γαμπρού»
από το έργο τα Οκτώ Δωδεκανησιακά τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη.

1.1 Να γράψετε στην αρχή του συστήματος τις τέσσερεις (4) φωνές που ερμηνεύουν το τραγούδι.
1.2 Αναφέρετε το είδος του χορωδιακού συνόλου για το οποίο έχει γραφτεί το έργο. Μικτή χορωδία
1.3 Αναφέρετε μια διάταξη χορωδίας η οποία προσφέρεται για την ερμηνεία του έργου επί σκηνής.
S- Μs – Τ - Β
1.4 Αν οι σοπράνι διαχωρίζονταν σε δύο -περίπου ισάριθμες- ομάδες φωνών, πώς θα ονομαζόταν
ο διαχωρισμός αυτός; Αναφέρετε τον μουσικό όρο. Divisi
1.5 Αναφέρετε κατά πόσο το έργο ερμηνεύεται a capella ή όχι. Εξηγήστε.
Α capella. Το έργο ερμηνεύεται χωρίς συνοδεία.
1.6 Σε ποιο μετρικό οπλισμό είναι γραμμένο το έργο; 6/8
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1.7 Σε πόσες κινήσεις ανά μέτρο συνιστάται να διευθύνει ο μαέστρος το έργο; Δύο κινήσεις
1.8 Σε ποια τονικότητα είναι γραμμένο το έργο; Φα μείζονα
1.9 Πώς ονομάζεται η συνεχής συνήχηση της νότας Φα στους βαρύτονους στα μμ. 5-8;
Ισοκράτημα (ή Ισοκράτης)
1.10 Στο μ. 5 η υψηλότερη φωνή ξεκινά αντιστικτικά να μιμείται σε διάστημα 8ης προς τα πάνω τη
φράση «Ξύπνα νιε…νιόγαμπρε» η οποία ακούστηκε στα μμ.1-4. Να γράψετε τη μελωδία της
πάνω φωνής στα μμ. 5-8.
1.11 Στη φράση «Ξύπνα νιε», ποια από τις δύο λέξεις πρέπει να αναδειχθεί νοηματικά και
τραγουδιστικά; «Ξύπνα»
1.12 Σε ποιο σημείο συστήνεται να αναπνεύσει η χορωδία μεταξύ των μέτρων μμ.5-8;
Ανάμεσα στα μέτρα 6 και 7
1.13 Η υφή του έργου είναι ομοφωνική ή αντιστικτική; Εξηγήστε.
Το έργο έχει ομοφωνική υφή για τους ακόλουθους λόγους:
α) οι φωνές κινούνται ταυτόχρονα σχηματίζοντας κάθετες συγχορδίες
β) υπάρχει ομορρυθμία στις μελωδίες των φωνών
γ) οι φωνές τραγουδούν ταυτόχρονα το ίδιο κείμενο
1.14 Ποιο μουσικό είδος επέλεξε να επεξεργαστεί ο Γιάννης Κωνσταντινίδης; Δημοτικό Τραγούδι
1.15 Αναφέρετε τρόπους με τους οποίους επεξεργάζεται ο συνθέτης το δημοτικό τραγούδι.
Χορωδιακή προσαρμογή, ομοφωνικό ύφος, στοιχεία δημοτικού τραγουδιού, στοιχεία
βυζαντινής μουσικής, στοιχεία 20ου αιώνα κ.ά.
1.16 Σε ποια στοιχεία καλλιτεχνικής έκφρασης θα πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την ερμηνεία του
έργου; Legato, Δυναμικές, Φραζάρισμα, Ρυθμικοί τονισμοί, Αναπνοές, Σύνδεση λόγου και
μουσικής, κ.ά.
1.17 Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από μελισματικό ή το συλλαβικό ύφος; Συλλαβικό
1.18 Ποιο ψευδώνυμο χρησιμοποιούσε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης όταν έγραφε έργα ελαφρού
τραγουδιού; Κώστας Γιαννίδης
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Αρμονία: διαστήματα, τετράφωνες τριαδικές
συγχορδίες, V7, ελάσσονες συγχορδίες με 7η,
δευτερεύουσες δεσπόζουσες, ναπολιτάνικη συγχορδία,
συγχορδίες με βάρυνση/όξυνση της 5ης, 6η αυξημένη
(ιταλική, γαλλική, γερμανική), συνδέσεις συγχορδιών,
πτώσεις (με ξένους φθόγγους), τονικοποιήσεις/
μετατροπίες

Μελωδία: διατονικοί και χρωματικοί φθόγγοι,
διαστήματα, μελωδίες

Κλασικισμός- Συμφωνία – Σονάτα:
Μπετόβεν, Συμφωνία αρ. 5, Μέρος Ι

Πρώιμος Ρομαντισμός – Ληντ:
Σούμπερτ, Ο Βασιλιάς των Ξωτικών

•

•

ΑΝΑΛΥΣΗ
• Μπαρόκ - Κοντσέρτο γκρόσο:
Μπαχ, Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο, αρ. 2, Μέρος Ι

•

•

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Ρυθμός: μέτρα, αξίες – παύσεις – ρυθμικά σχήματα,
ρυθμικά φαινόμενα

Σημαντικές Διευκρινίσεις:
1. Ο υποψήφιος δύναται εξεταστεί σε θέματα που
προέρχονται από οποιοδήποτε κελί του πίνακα, πλην
αυτών που έχουν σκιαστεί.
2. Για τον ακριβή και πλήρη προσδιορισμό των κεφαλαίων
της εξεταστέας ύλης που φαίνεται πιο κάτω, βλ. Οδηγό
Παγκύπριων Εξετάσεων 2022

Μάθημα:
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(Κωδ. 45)

ΓΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ/
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

1/3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Ατονική Μουσική: Σαίνμπεργκ, “Peripetie”, Πέντε
κομμάτια για ορχήστρα

Ελληνική Μουσική: Χατζιδάκις: Η μουσική του Μ.
Χατζιδάκι στην ταινία «Στέλλα» (1955) και οι κοινωνικές
της προεκτάσεις

Σύγκριση Μουσικών Στιλ: Μπαρόκ, Κλασικού,
Σύγχρονου, Έντεχνου ελληνικού τραγουδιού
Βασικές έννοιες και ορολογία

•

•

•

Αρχές – Εργαλεία: αρμονικός ρυθμός, λειτουργία και
σύνδεση συγχορδιών, οριζόντια κίνηση φωνών,
φράσεις – δομή, ρυθμομελωδική μίμηση

Σύνδεση τετράφωνων συγχορδιών σε ευθεία
κατάσταση, α΄, β΄ και γ΄ αναστροφή

Πτώσεις: Τέλεια Αυθεντική, Ατελώς Αυθεντική, Ημιτελής
ή Μισή, Απροσδόκητη ή Απατηλή, Πλάγια ή
Εκκλησιαστική

Τρίτη του Πικαρντί σε καταληκτική πτώση
Συγχορδία V7
Δευτερεύουσες Συγχορδίες με έβδομη

•

•

•

•
•
•

ΑΡΜΟΝΙΑ
• Κανόνες τονικής αρμονίας

•

Τα πλήρη στοιχεία όλων των έργων (συνθέτης, τίτλος,
μουσική περίοδος/μουσικό ρεύμα)

Ιμπρεσιονισμός: Ντεμπυσύ, “Nuages”, Nocturnes

•

•

Τζαζ: Miles Davis, “All blues”, Kind of Blue

•

2/3
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Ξένοι φθόγγοι: Αποτζιατούρα (επέρειση), Νότα
καμπιάτα, Εναλλασσόμενοι φθόγγοι (changing notes)

Αλυσίδες: Μη μετατροπικές και Μετατροπικές

Τονικοποιήσεις – Δευτερεύουσες Δεσπόζουσες

Μετατροπίες: Διατονικές και Χρωματικές

Ναπολιτάνικη συγχορδία

Αλλοιωμένες συγχορδίες με βάρυνση και όξυνση της 5ης

Συγχορδία της 6ης αυξημένης (Ιταλική, Γαλλική και
Γερμανική)
Συγχορδία V9

•

•

•

•

•

•

•

Σκηνική παρουσία

Είδη χορωδιακών συνόλων και έργων

Χορωδιακό έργο: «Ξύπνα νιε», από τα Οκτώ
δωδεκανησιακά τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη

•

•

•

ΧΟΡΩΔΙΑ
• Καλλιτεχνική έκφραση

•

Ξένοι φθόγγοι: Διαβατικός, Ποικίλματα,
Καθυστερήσεις, Προήγηση (anticipation), Διαφυγή ή
εκφυγή

•

3/3
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (46)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Λογότυπο
Λογότυπο (ορισµός)
Τι είναι σήµα-σύµβολο
Το λογότυπο ως στοιχείο οπτικής ταυτότητας µιας εταιρείας
Τα συνθετικά στοιχεία του λογοτύπου
Κατηγορίες λογοτύπων
Χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου λογοτύπου
Προσεγγίσεις στον σχεδιασµό της απλοποιηµένης φόρµας του σήµατοςσυµβόλου του λογοτύπου
Χρώµα και λογότυπο. Ο συµβολισµός των χρωµάτων
Τυπογραφικές επιλογές στον σχεδιασµό λογοτύπου
Πορεία/στάδια σχεδιασµού ενός λογοτύπου
Σχεδιασµός λογοτύπου

Εφαρµογές Λογοτύπου / Οπτική Ταυτότητα / Εταιρική Ταυτότητα
Οπτική ταυτότητα και εταιρική ταυτότητα
Εφαρµογές της οπτικής ταυτότητας σε έντυπα και µέσα προβολής
Εφαρµογές της οπτικής ταυτότητας σε τρεις διαστάσεις
Εγχειρίδιο προδιαγραφών για τον σχεδιασµό εταιρικής ταυτότητας
Βασικά έντυπα εταιρείας: κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελος,
κάρτα επικοινωνίας
Διαδικασία σχεδιασµού των εντύπων εταιρείας
Η οµοιοµορφία των εντύπων εταιρείας
Σχήµα και διαστάσεις στα βασικά έντυπα εταιρείας
Σχεδιασµός βασικών εντύπων εταιρείας

Συσκευασία
Η συσκευασία στον χώρο της Γραφιστικής
Είδη συσκευασίας: άµεση συσκευασία και συσκευασία µεταφοράς
Ενδείξεις που πρέπει να παρουσιάζονται στη συσκευασία
Υλικά συσκευασίας: χαρτί, µέταλλο, γυαλί, πλαστικό, καινοτόµα
Προδιαγραφές συσκευασίας: φιλική προς το προϊόν, τον χρήστη
και το περιβάλλον
Γραφικά επιτυχηµένης συσκευασίας
Το χρώµα στη συσκευασία και οι συµβολισµοί του
Χάρτινη συσκευασία και ανάπτυγµα κουτιού
Ειδικές µορφές συσκευασίας: ετικέτα, σακούλα, χαρτί περιτυλίγµατος
Σχεδιασµός ειδικών µορφών συσκευασίας
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4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Διαφήµιση
Η ιστορική εξέλιξη της έντυπης διαφήµισης
Οι µορφές της διαφήµισης
Είδη/κατηγορίες της έντυπης διαφήµισης
Συνθετικά στοιχεία στην έντυπη διαφήµιση
Ιεράρχηση στοιχείων στην έντυπη διαφήµιση
Η δοµή της σύνθεσης στην έντυπη διαφήµιση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ
Να φέρουν µαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης:
Σετ µαύρων και χρωµατιστών µολυβιών, σετ µαύρων και χρωµατιστών
µαρκαδόρων, πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

* Στο Εξεταστικό Δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών

Διαφήμιση

Συσκευασία

Λογότυπο
Εφαρμογές Λογοτύπου / Οπτική Ταυτότητα /
Εταιρική Ταυτότητα

046 - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2021-22
ΑΝΑΛΥΣΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ
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Οδηγίες:
Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας και
ο κωδικός υποψηφίου να γραφούν, αυστηρά
εντός του πλαισίου, που βρίσκεται στο πάνω
μέρος του εξωφύλλου.

Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 MAΪOY 2019

Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Κωδ. Μαθήματος: 46

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εξεταστικό Κέντρο: ................................................................................

Σχολείο: .................................................................... Tμήμα: ...............
(Μόνο για τελειόφοιτους)

ΟΝΟΜΑ: ................................... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: .............................

ΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................................................

Αρ. Ταυτότητας: ......................................... Κωδ. Υποψ.: ....................

14
15
16
17
18
19
20

4
5
6
7
8
9
10
Συν. Βαθμ.:

13

3

11

Ερώτ.

12

Βαθμός

2

1

Ερώτ.

ΑΝΑΒΑΘΜ/ΤΗΣ:
Βαθμός

15
16
17
18

5
6
7
8

13
14
15
16
17
18
19
20

3
4
5
6
7
8
9
10
Συν. Βαθμ.:

12

2

Ερώτ.

11

Βαθμός

20

1

Ερώτ.

1ος ΒΑΘΜ/ΤΗΣ:

Συν. Βαθμ.:

10

19

14

4

9

13

3

11

Ερώτ.

12

Βαθμός

2

1

Ερώτ.

2ος ΒΑΘΜ/ΤΗΣ:

Βαθμός

Βαθμός

........................................

ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) δεν επιστρέφονται.
Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

4.

βοηθητικό μέσο.

Να χρησιμοποιήσετε τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) ως

στο εξεταστικό δοκίμιο.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις εργασίες

3.

		

2.

		

1.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο/Η εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• To εξεταστικό δοκίμιο
• Τρία (3) διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α4

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΌ ΔΟΚΊΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΝΈΑ (9) ΣΕΛΊΔΕΣ Α3

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 30 Mαΐου 2019
					
08:00 - 11:00

Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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ε).............................................		

η).............................................		

ζ)..............................................		

β).............................................		

δ).............................................		

α).............................................		

θ)..........................................

στ)........................................

γ).........................................

(Κτηνιατρείο, Ενυδρείο, Κομμωτήριο, Εργοληπτική εταιρεία, Μηχανουργείο,		
Βιολογικά ποτά, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Εστιατόριο, Γαλακτοκομείο,
Αναγνωστήριο, Ωδείο) 									
														
(μονάδες 9)

1. Να επιλέξετε από τον πιο κάτω κατάλογο και να γράψετε κάτω από το κάθε σήμα / 		
σύμβολο τον οργανισμό ή την εταιρεία που αντιπροσωπεύει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δύο από τους πιο κάτω χαρακτηρισμούς είναι λανθασμένοι.

(i)				

(ii)				

(iii)

(μονάδες 7)

α) Έντονοι χαρακτήρες
β) Γραμματογραφία
γ) Κυρτοί χαρακτήρες
δ) Γραμματοσειρά
ε) Κανένα από αυτά

ε) Μονόγραμμα

3/9

4 Να υπογραμμίσετε ένα (1) από τα πιο κάτω το οποίο αποτελεί μια αρχή σύνθεσης.		
(μονάδες 2)
α) Επανάληψη
β) Διάστιχο
γ) Σύνθεση
δ) Πλέγμα

.

.

3 Να υπογραμμίσετε την ορθή ονομασία ενός συνόλου τυπογραφικών χαρακτήρων
(αλφαβήτου, αριθμών και σημείων στίξης) με τον ίδιο σχεδιασμό.
(μονάδες 2)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

β) Να γράψετε τρία (3) χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου.

α) Nα υπογραμμίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα τρία πιο πάνω λογότυπα.
		
			
Καλλιγραφικά		
Γεωμετρικά		
Ανθρωπόμορφα

			

2. Σας δίνονται τα λογότυπα (i), (ii) και (iii).		
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(i)

α
δ
ά
κ
σ
ε
ρ
φ
%
100

(μονάδες 6)

........................................................

........................................................

			2

			3

Καταναλωτική

			

Κοινωνική

Πολιτική

β) Nα υπογραμμίσετε μία (1) κατηγορία στην οποία ανήκουν οι πιο πάνω διαφημίσεις.

........................................................

			1

α) Να γράψετε τα αριθμημένα μέρη που συνθέτουν τις πιο πάνω διαφημίσεις.

									

Αφού την παρατηρήσετε, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

5. Σας δίνεται η σειρά διαφημίσεων (i) και (ii) της γνωστής εταιρείας «FANTA».

3

2

1

3

2

1

Χωρίς προεξοχές		

Χειρόγραφη

Κυκλική

ΣΎΝΘΕΣΗΣ της αφίσας.
Κάθετη			

4/9

Οριζόντια

δ)	Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις/φράσεις που περιγράφει τη ΔΟΜΗ της

Με προεξοχές

πρόταση «100% φρεσκάδα» των πιο πάνω διαφημίσεων.

γ) Να υπογραμμίσετε τον ορθό χαρακτηρισμό για τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στην

(ii)

α
δ
ά
κ
σ
ε
ρ
φ
%
100
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.

Να περιέχει το σύμβολο που θα δημιουργήσετε και την επωνυμία του οργανισμού

•

7 μονάδες
3 μονάδες
4 μονάδες
10 μονάδες

Σύμβολο και επωνυμία του οργανισμού		

Ορθή χρήση χρώματος				

Καταλληλότητα λύσης σε σχέση με το θέμα (επικοινωνία και πρωτοτυπία)

Ποιότητα πρότασης					

Αξιολόγηση

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Τα στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή) στο μέγεθος και στη
θέση που επιθυμείτε. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο), τα οποία σας δόθηκαν,
να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ».

Να έχει δύο (2) χρώματα.

•

Σχεδιαστικές απαιτήσεις του λογοτύπου:

Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε δικές σας εικόνες και σχήματα σχετικά 			
με το θέμα.

• Η επωνυμία του οργανισμού: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» (σελίδα 5)
• Εικαστικά στοιχεία - εικόνες (σελίδα 5)

Σας δίνονται:

(μονάδες 24)

								

											

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ».			

6 Ν
 α σχεδιάσετε μια (1) έγχρωμη πρόταση για το λογότυπο του οικολογικού οργανισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

5/9
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Αξιολόγηση
Προσχέδια
Σύνθεση / τοποθέτηση
Ποιότητα, Ορθή χρήση χρώματος
Τυπογραφικός σχεδιασμός
Πρωτοτυπία / δημιουργικότητα
Εξέλιξη προσχεδίων
12 μονάδες
10 μονάδες
10 μονάδες
8 μονάδες
8 μονάδες
2 μονάδες

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Τα στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή) στο μέγεθος
και στη θέση που επιθυμείτε. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) τα οποία σας
δόθηκαν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Σχεδιαστικές απαιτήσεις:
• Η τελική σχεδιαστική προτάση να αποτελεί εξέλιξη των προσχεδίων σας.
• Στα προσχέδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δειγματικό κείμενο ως 				
ένδειξη τοποθέτησης τίτλου.

Η σχεδιαστική πρόταση να περιλαμβάνει:
• Τον τίτλο: ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019
• Εικονογραφημένη έγχρωμη σύνθεση με εικόνες και ανεικονικά στοιχεία 			
(γραμμές και σχήματα).

• Ο τίτλος: «ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ, 7/8/2019» (σελίδα 8)
• Εικαστικά στοιχεία - εικόνες (σελίδα 8)
Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε δικές σας εικόνες και σχήματα σχετικά 		
με το θέμα.

Σας δίνονται:
• Δύο (2) ορθογώνια πλαίσια για τα έγχρωμα προσχέδιά σας (σελίδα 6)
• Ένα (1) ορθογώνιο πλαίσιο για την τελική σας πρόταση (σελίδα 7)

«ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ» 7/8/2019.							
(μονάδες 50)

7. Να σχεδιάσετε μία αφίσα για την αθλητική διοργάνωση ΔΙΑΘΛΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΦΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 2

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 1

6/9
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

7/9
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ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.
8/9
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ

9/9

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (47)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη Α΄ και Β΄.
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 10 ερωτ. × 5 μον. = 50 μον.
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 5 ερωτ. × 10 μον. = 50 μον.
Σύνολο 15 ερωτήσεις με 100 μονάδες
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση και σύνθεση θεμάτων που
αφορούν έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής. Οι
ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας,
όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή δεδομένων και
παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό πειραμάτων κ.ά.
Τα πιο πάνω προσφέρονται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από δραστηριότητες που
περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
για το μάθημα της Φυσικής.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
1.
1.1
1.1.1

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ελαστικότητα.
Ελαστική δυναμική ενέργεια.

1.2
Περιοδική κίνηση και αρμονική ταλάντωση.
1.2.2 Περιοδικές κινήσεις.
1.2.3 Παραδείγματα ταλαντώσεων.
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

Απλή αρμονική ταλάντωση.
Αρμονική ταλάντωση και ομαλή κυκλική κίνηση.
Χαρακτηριστικά μεγέθη αρμονικής ταλάντωσης.
Μελέτη αρμονικής ταλάντωσης με διασύνδεση.
Θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου, χωρίς αρχική φάση.
Φάση ενός ταλαντωτή και διαφορά φάσης δύο ταλαντωτών, χωρίς αρχική φάση.
Ταχύτητα και επιτάχυνση ως συνάρτηση της θέσης, χωρίς αρχική φάση.
Αμείωτη και φθίνουσα ταλάντωση.
Αναγκαία και ικανή συνθήκη αρμονικής ταλάντωσης.
Κινητική και δυναμική ενέργεια ενός αρμονικού ταλαντωτή, χωρίς αρχική φάση.

1.4 Ταλάντωση μάζας σε ελατήριο. Το απλό εκκρεμές.
1.4.1 Διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος μάζας στο άκρο ελατηρίου
και του απλού εκκρεμούς.
1.4.2 Εξαγωγή της σχέσης της περιόδου και της σχέσης της εξίσωσης της ταλάντωσης για μάζα σε
ελατήριο και για απλό εκκρεμές.
1.4.3 Πειραματικός προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με βάση την ταλάντωση απλού
εκκρεμούς.
1.4.4 Πειραματικός προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου με βάση την ταλάντωση μάζας στο άκρο
ελατηρίου.
1.5 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και συντονισμός.
1.5.1 Πειραματική μελέτη εξαναγκασμένης ταλάντωσης.
1.5.2 Το φαινόμενο του συντονισμού.
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1.5.3 Παραδείγματα συντονισμού και εφαρμογές.
2
ΚΥΜΑΤΑ.
2.1 Η έννοια του κύματος και κατηγορίες κυμάτων.
2.1.1 Διάδοση κύματος κατά μήκος ελατηρίων.
2.1.2 Η έννοια του κύματος.
2.1.3 Μηχανισμός διάδοσης μηχανικών κυμάτων.
2.1.4 Εγκάρσια και διαμήκη κύματα.
2.1.5 Μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
2.2 Τρέχον αρμονικό κύμα.
2.2.1 Τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος.
2.2.2 Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε μια διεύθυνση χωρίς αρχική φάση.
2.2.3 Φάση αρμονικού κύματος, φάση της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου, διαφορά φάσης των
ταλαντώσεων δύο σημείων σε δεδομένη χρονική στιγμή και διαφορά φάσης ενός σημείου μετά
από χρόνο Δt.
2.2.4 Ισοφασική επιφάνεια και μέτωπα κύματος, επίπεδα και σφαιρικά μέτωπα κύματος.
2.2.5 Στιγμιότυπο τρέχοντος κύματος.
2.3 Συμβολή και περίθλαση κυμάτων.
2.3.1 Ποιοτική πειραματική μελέτη των κυματικών φαινομένων: Συμβολή και περίθλαση κυμάτων στην
επιφάνεια νερού (ripple tank). Συμβολή κυμάτων κατά μήκος μιας χορδής. Συμβολή μικροκυμάτων.
Συμβολή φωτεινών κυμάτων στο πείραμα του Young. Συμβολή ηχητικών κυμάτων σε ηχητικό
σωλήνα κλειστό στο ένα άκρο και ηχητικών κυμάτων από δύο σύμφωνες πηγές.
2.3.2 Αρχή του Huygens και το φαινόμενο της περίθλασης.
2.3.3 Σύμφωνες πηγές.
2.3.4 Συμβολή κυμάτων. Συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης κυμάτων που συμβάλλουν.
2.3.5 Στάσιμο κύμα. Εξίσωση στάσιμου κύματος (από δύο πηγές ή από μια πηγή και ανάκλαση).
2.3.6 Στάσιμο κύμα σε χορδή.
2.3.7 Διαφορές τρέχοντος και στάσιμου κύματος.
2.3.8 Πείραμα του Young.
3.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
3.1 Προέλευση μαγνητικών πεδίων - Το πείραμα του Oersted.
3.1.1 Το πείραμα Oersted.
3.1.2 Δυνάμεις μεταξύ δύο παράλληλων ευθύγραμμων ρευματοφόρων αγωγών.
3.1.3 Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς.
3.1.4 Δημιουργία μαγνητικών πεδίων.
3.2 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace
3.2.1 Δύναμη σε κινούμενο φορτίο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
3.2.2 Μαγνητική επαγωγή.
3.2.3 Νόμος του Laplace.
3.2.4 Μαγνητική ροή.
3.3 Ο νόμος του Faraday.
3.3.1 Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
3.3.2 Διερεύνηση παραγόντων εμφάνισης ΗΕΔ στα άκρα πηνίου.
3.3.3 Ο νόμος του Faraday.
3.3.4 Εφαρμογές του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
3.4 Ο κανόνας του Lenz.
3.4.1 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
3.4.2 Εφαρμογές του κανόνα του Lenz.
3.5

Παραγωγή Η.Ε.Δ. εξ’ επαγωγής.
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3.5.1 Μεταφορική ή περιστροφική κίνηση αγωγού κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
3.5.2 Μεταφορική κίνηση πλαισίου κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
3.5.3 Περιστροφική κίνηση πλαισίου γύρω από άξονα κάθετο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και παραγωγή
εναλλασσόμενης τάσης.
3.6 Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή.
3.6.1 Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή – πειράματα και εφαρμογές.
3.6.2 Μετασχηματιστές.

Προτεινόμενα Εγχειρίδια:

1. Φυσική Γ΄ Ενιαίου Λυκείου – Ειδίκευση Α – Τόμοι Ι και ΙΙ (Εκδόσεις ΥΑΠ)
2. Φυσική Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού (Έκδοση ΥΑΠ 2019):
Τεύχος 2 – Ταλαντώσεις
Τεύχος 3 – Κύματα
Τεύχος 4 – Ηλεκτρομαγνητισμός

3. Πειραματικές Δραστηριότητες Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης
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+

ΚΥΜΑΤΑ

+

+

+

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

+

+

+

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

+

+

+

ΑΝΑΛΥΣΗ

+

+

+

ΣΥΝΘΕΣΗ

+

+

+

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν
έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής. Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις
διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας, όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή
δεδομένων και παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό πειραμάτων κ.ά.
Τα πιο πάνω αξιολογητέα περιγράφονται στους Δείκτες Επάρκειας και Επιτυχίας και στους σκοπούς του μαθήματος όπως αυτοί είναι
αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ και αφορούν όλα τα κεφάλαια της ύλης.

+

+

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ 4-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (47)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ. Σ. (47)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Συνοδεύεται από τυπολόγιο δύο (2) σελίδων.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά.
1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται ένα απλό εκκρεμές που εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων Α και Γ.

Α

Β

Γ

(α) Το σφαιρίδιο κινείται από τη θέση Α στη θέση Γ σε χρόνο 1 s. Να υπολογίσετε
την περίοδο της ταλάντωσής του.
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε σε ποιες θέσεις ο ταλαντωτής έχει:
(i) μέγιστη κινητική ενέργεια,
(Μονάδα 1)
(ii) μέγιστη δυναμική ενέργεια.
(Μονάδες 2)
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2. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μετατόπιση ενός σώματος από τη
θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο.
(μετατόπιση m)

0,12
0,08
0,04

χρόνος (s)
0
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

-0,04
-0,08
-0,12

(α) Να εξηγήσετε αν το σώμα εκτελεί φθίνουσα ή αμείωτη ταλάντωση.
(Μονάδες 2)
(β) Να προσδιορίσετε το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης.
(Μονάδα 1)
(γ) Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης.
(Μονάδες 2)

2
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3. (α) Να ορίσετε το φαινόμενο του συντονισμού στις ταλαντώσεις.
(Μονάδα 1)
(β) Να αναφέρετε πότε συμβαίνει το φαινόμενο του συντονισμού.
(Μονάδα 1)
(γ) Να δώσετε ένα παράδειγμα συντονισμού από την καθημερινή ζωή.
(Μονάδα 1)
(δ) Για τη μελέτη του φαινομένου του συντονισμού σε μια εξαναγκασμένη
ταλάντωση μια ομάδα μαθητών χρησιμοποίησε την πειραματική διάταξη του
πιο κάτω σχήματος.

Από τις πειραματικές μετρήσεις προέκυψε η πιο κάτω γραφική παράσταση
του πλάτους της ταλάντωσης (y0) σε συνάρτηση με τη συχνότητα (fδ) του
διεγέρτη.

yo (cm)

35
30
25
20
15
10
5
0

0

2

4

6

8

10

12

fδ (Hz)

Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε:
(i) το πλάτος της ταλάντωσης στην κατάσταση συντονισμού,
(Μονάδα 1)
(ii) την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.
(Μονάδα 1)
3
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4. Το σώμα που φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα είναι συνδεδεμένο με οριζόντιο
ελατήριο και μπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα
απομακρύνεται κατά 0,10 m από τη θέση ισορροπίας του και αφήνεται ελεύθερο
να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.

Η μετατόπιση του αρμονικού ταλαντωτή από τη θέση ισορροπίας του και η
κινητική του ενέργεια για τις αντίστοιχες θέσεις καταγράφονται στον πιο κάτω
πίνακα τιμών.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Μετατόπιση
(m)
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10

Κινητική Ενέργεια
(J)
0,0394
0,0379
0,0331
0,0252
0,0141
0

(α) Να προσδιορίσετε από τον πίνακα:
(i) το πλάτος του ταλαντωτή,
(Μονάδα 1)
(ii) την κινητική ενέργεια του ταλαντωτή όταν διέρχεται από τη θέση
ισορροπίας.
(Μονάδα 1)
(β) Να εξηγήσετε πόση είναι η ελαστική δυναμική ενέργεια, όταν διέρχεται από τις
ακραίες θέσεις.
(Μονάδες 3)

4
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5. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο ελατήρια. Στο ένα ελατήριο διαδίδεται ένα
διάμηκες και στο άλλο ένα εγκάρσιο κύμα.
Ελατήριο Α

Ελατήριο B

(α) Να εξηγήσετε σε ποιο ελατήριο διαδίδεται το εγκάρσιο και σε ποιο το
διάμηκες κύμα.
(Μονάδες 4)
(β) Να γράψετε αν ο ήχος είναι διάμηκες ή εγκάρσιο κύμα, όταν διαδίδεται στον
αέρα.
(Μονάδα 1)

6. (α) Να ορίσετε το μήκος κύματος (𝜆) ενός τρέχοντος κύματος.
(Μονάδα 1)
(β) Ένας μαθητής δημιουργεί ένα τρέχον κύμα, το οποίο διαδίδεται σε ένα
τεντωμένο σχοινί, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Η περίοδος
ταλάντωσης του χεριού του μαθητή που παράγει το κύμα είναι 0,5 s και το
κύμα διαδίδεται σε απόσταση 6 m σε χρονικό διάστημα 3 s.

Να υπολογίσετε:
(i) την ταχύτητα διάδοσης του κύματος,
(Μονάδες 2)
(ii) το μήκος κύματός του.
(Μονάδες 2)

5

442

7. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος,
το οποίο διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά μέσα σε ένα ελαστικό μέσο.
Έχουν σχεδιαστεί και αριθμηθεί μερικά σωματίδια του ελαστικού μέσου.

(α) Να αναφέρετε ένα σωματίδιο του ελαστικού μέσου:
(i) το οποίο έχει μέγιστη θετική μετατόπιση,
(Μονάδα 1)
(ii) το οποίο έχει μέγιστη θετική επιτάχυνση,
(Μονάδα 1)
(iii) το μέτρο της ταχύτητας του οποίου είναι μέγιστο.
(Μονάδα 1)
(β) Να προσδιορίσετε τα σωματίδια του ελαστικού μέσου τα οποία απέχουν μισό
μήκος κύματος από το σωματίδιο 10.
(Μονάδες 2)

6
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8. Μια ομάδα μαθητριών έχει δημιουργήσει ένα στάσιμο κύμα σε ένα τεντωμένο
σχοινί. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη
χρονική στιγμή 𝑡0 = 0, κατά την οποία όλα τα σημεία του σχοινιού βρίσκονται
στις ακραίες τους θέσεις.
10

y(cm)

8
6
4

2

x(m)

0
-2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-4
-6
-8
-10

(α) Να προσδιορίσετε:
(i) το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων που έχουν δημιουργήσει το
στάσιμο κύμα,
(Μονάδα 1)
(ii) το πλάτος των τρεχόντων κυμάτων που έχουν δημιουργήσει το στάσιμο
κύμα.
(Μονάδα 1)
(β) Να σχεδιάσετε, στο τετράδιο απαντήσεών σας, το στιγμιότυπο του στάσιμου
𝑇

κύματος τη χρονική στιγμή 𝑡1 = 2.
(Μονάδες 3)

7
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9. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από
τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στον τόπο κατανάλωσής της.

Να γράψετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.
Α. Οι μετασχηματιστές λειτουργούν με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας
επαγωγής.
Β. Ο σταθμός ανύψωσης χρησιμοποιεί μετασχηματιστή του οποίου το
πρωτεύον πηνίο έχει περισσότερες σπείρες από το δευτερεύον.
Γ. Ο σταθμός υποβιβασμού χρησιμοποιείται για να μειώσει την τάση που
παρέχεται στους καταναλωτές.
Δ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο είναι εναλλασσόμενο.
Ε. Στα καλώδια μεταφοράς η ένταση του ρεύματος είναι μικρή, έτσι ώστε να
μειωθούν οι απώλειες ενέργειας.
(Μονάδες 5)

8
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10. Μια ομάδα μαθητών μελετά φαινόμενα ηλεκτρομαγνητισμού στο εργαστήριο της
Φυσικής. Έχουν τοποθετήσει έναν ευθύγραμμο μεταλλικό αγωγό ΑΓ κάθετα στις
μαγνητικές δυναμικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου ενός
πεταλοειδούς μαγνήτη, όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα.
Δ

Μονωτικό
στήριγμα

S

Γ
αγωγός

A
Ν

Όταν οι μαθητές κλείσουν τον διακόπτη Δ στο κύκλωμα, στον αγωγό ΑΓ ασκείται
δύναμη Laplace.
Να γράψετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.
Α. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα διπλασιαστεί αν
διπλασιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.
Β. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αυξηθεί αν τοποθετηθεί
μέσα σε πιο ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Γ. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αλλάξει φορά αν αλλάξει
φορά η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.
Δ. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αυξηθεί αν αυξηθεί το
μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
Ε. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αλλάξει φορά αν
αντιστραφεί η φορά του μαγνητικού πεδίου.
(Μονάδες 5)

9
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά.
11. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε ένα πείραμα με απλό εκκρεμές. Σκοπός
τους ήταν να μετρήσουν την επιτάχυνση της βαρύτητας ( g ) χρησιμοποιώντας τη
σχέση T  2

g

. Ο χρόνος 10 περιόδων (10Τ) του εκκρεμούς για διάφορα μήκη

του , δίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

(m)

10 Τ (s)

0,60

15,5

0,80

17,9

1,00

20,0

1,20

22,1

1,40

23,8

Τ (s)

Τ2 (s2)

(α) Να συμπληρώσετε, στο τετράδιο απαντήσεών σας, τον πίνακα μετρήσεων.
(Μονάδες 2)
(β) Να χαράξετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση του
τετραγώνου της περιόδου T2 σε συνάρτηση με το μήκος  του εκκρεμούς.
(Μονάδες 4)
(γ) Να υπολογίσετε από την κλίση της γραφικής παράστασης την επιτάχυνση της
βαρύτητας στην περιοχή που λήφθηκαν οι μετρήσεις.
(Μονάδες 3)
(δ) Να γράψετε ένα πιθανό σφάλμα κατά την εκτέλεση του πειράματος.
(Μονάδα 1)

10
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12. A. Να διατυπώσετε την αναγκαία και ικανή συνθήκη έτσι ώστε ένα σώμα να
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
(Μονάδες 2)
Β. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας 𝜐 σε
συνάρτηση με τη μετατόπιση y από τη θέση ισορροπίας ενός σώματος που
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

(α) Να προσδιορίσετε:
(i) το πλάτος της ταλάντωσης,
(Μονάδα 1)
(ii) το πλάτος της ταχύτητας.
(Μονάδα 1)
(β) Να υπολογίσετε:
(i) την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης,
(Μονάδες 2)
(ii) την περίοδο της ταλάντωσης,
(Μονάδες 2)
(iii) το μέτρο της επιτάχυνσης, όταν διέρχεται από τη θέση 𝑦 = 0,12 m.
(Μονάδες 2)

11
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13. (α) Να ορίσετε το φαινόμενο της συμβολής των κυμάτων.
(Μονάδα 1)
(β) Να εξηγήσετε πότε δημιουργείται ενισχυτική και πότε καταστροφική συμβολή
σε ένα σημείο του μέσου διάδοσης των κυμάτων.
(Μονάδες 2)
(γ) Σε μια εργαστηριακή λεκάνη κυμάτων (ripple tank) προκαλούνται από δύο
πηγές, που είναι σε φάση, κυκλικά κύματα τα οποία συμβάλλουν (βλέπε
εικόνα). Στο σχήμα φαίνεται η γεωμετρική μορφή της συμβολής που
πραγματοποιείται (όχι υπό κλίμακα). Οι πηγές σημειώνονται με Π1 και Π2, οι
συνεχείς γραμμές αποτελούν τις υπερβολές ενίσχυσης και οι διακεκομμένες
γραμμές τις υπερβολές απόσβεσης.
Γ
H

Ι

Α

E

Π1

Κ

Θ

Π2

Ζ
Δ

Εικόνα

Υπερβολή
απόσβεσης

Β

Σχήμα

Υπερβολή
ενίσχυσης

(i) Οι πηγές πάλλονται με την ίδια σταθερή συχνότητα. Ένα σημείο βρίσκεται
στην υπερβολή απόσβεσης 2ης τάξης, ΗΘ, και απέχει 10,0 cm από τη μία
πηγή και 13,0 cm από την άλλη. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος των
κυμάτων που συμβάλλουν.
(Μονάδες 2)
(ii) Να υπολογίσετε τη διαφορά της απόστασης 𝛥𝑥 ενός σημείου που
βρίσκεται στην υπερβολή ενίσχυσης 2ης τάξης, ΙΚ, από τις δύο πηγές Π1
και Π2.
(Μονάδες 2)
(iii) Να εξηγήσετε τι θα παρατηρηθεί στον αριθμό υπερβολών συμβολής, αν
αυξηθεί η συχνότητα των πηγών.
(Μονάδες 3)
12
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14. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποίησε μια
ομάδα μαθητών στο εργαστήριο της Φυσικής για να μελετήσει το πείραμα του
Young. Το σχήμα δεν έχει σχεδιαστεί υπό κλίμακα.
Σ1

1

α
Σ2

D

2

3

(α) Να κατονομάσετε τις συσκευές και τα υλικά, στα οποία αντιστοιχούν οι
αριθμοί 1, 2 και 3.
(Μονάδες 3)
(β) Να γράψετε τα δύο κυματικά φαινόμενα που παρατηρούνται κατά την πορεία
της ακτινοβολίας.
(Μονάδες 2)
(γ) Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι κροσσοί συμβολής που εμφανίστηκαν στην
οθόνη κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Ε

Ζ Η

Θ Ι

Κ Λ Μ Ν

Ξ

Ο

Ο κροσσός Κ είναι ο κεντρικός φωτεινός κροσσός. Να γράψετε σε ποιους
κροσσούς το φως από τις δύο σχισμές φτάνει με:
(i) διαφορά δρόμου ίση με δύο μήκη κύματος,
(Μονάδα 1)
(ii) διαφορά φάσης π rad.
(Μονάδα 1)
(δ) Να εξηγήσετε ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν στην οθόνη αν:
(i) χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία μεγαλύτερης συχνότητας,
(Μονάδες 2)
(ii) αυξηθεί η απόσταση 𝐷 μεταξύ σχισμών και οθόνης.
(Μονάδα 1)
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15. Μια μεταλλική ράβδος ΑΓ κινείται σε οριζόντιο επίπεδο προς τα αριστερά, υπό
την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F , πάνω σε παράλληλους
μεταλλικούς αγωγούς. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, το
οποίο είναι κάθετο στο οριζόντιο επίπεδο και με φορά που φαίνεται στο σχήμα.

Γ
μεταλλικοί
αγωγοί

Α

(α) Να εξηγήσετε ποια είναι η πολικότητα της επαγωγικής τάσης στα άκρα της
ράβδου ΑΓ.
(Μονάδες 2)
(β) Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να σχεδιάσετε τη φορά του
επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
(Μονάδα 1)
(γ) Να σχεδιάσετε, στο σχήμα σας, τη δύναμη Laplace που δέχεται η μεταλλική
ράβδος ΑΓ και να δικαιολογήσετε τη φορά της.
(Μονάδες 2)
(δ) Όταν η μεταλλική ράβδος ΑΓ διανύσει μια απόσταση πάνω στους
παράλληλους αγωγούς, η δύναμη F σταματά να ασκείται σε αυτή.
Να εξηγήσετε την κίνηση της ράβδου στη συνέχεια.
(Μονάδες 5)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
-----------------------------------------------------------------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 4–ωρο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Σταθερές
Επιτάχυνση της βαρύτητας στην
επιφάνεια της Γης

𝑔𝑔 = 9,81

m
s
𝑞𝑞𝑒𝑒 = −1,60 × 10−19 C
𝑞𝑞𝑝𝑝 = 1,60 × 10−19 C
𝑐𝑐 = 3,00 × 108

Ταχύτητα του φωτός στο κενό
Φορτίο του ηλεκτρονίου
Φορτίο του πρωτονίου
Μάζα του ηλεκτρονίου
Μάζα του πρωτονίου
Μάζα του νετρονίου
Κυκλική συχνότητα – γωνιακή
ταχύτητα
Σχέση μέτρων γραμμικής γωνιακής ταχύτητας στην OKK
Κεντρομόλος επιτάχυνση της
ομαλής κυκλικής κίνησης

m
s2

𝑚𝑚𝑒𝑒 = 9,11 × 10−31 kg
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 1,67 × 10−27 kg

𝑚𝑚𝑛𝑛 = 1,67 × 10−27 kg
Γενικές Σχέσεις
2𝜋𝜋
𝜔𝜔 =
= 2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού
πεδίου
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Αντίσταση αγωγού
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Hooke
Σχέση ταχύτητας – θέσης
Σχέση επιτάχυνσης – θέσης
Σταθερά της ΑΑΤ
Δυναμική ενέργεια σώματος –
οριζόντιου ελατηρίου
(για ΘΙ 𝑥𝑥 = 0)
Ταχύτητα διάδοσης κύματος
Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού
κύματος
Απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών
κροσσών συμβολής

𝜐𝜐 = 𝜔𝜔𝑅𝑅

|𝛼𝛼⃗𝜅𝜅 | = 𝜔𝜔2 𝑅𝑅 =

Δ𝑉𝑉
Δ𝑥𝑥
|Δ𝑞𝑞|
𝐼𝐼 =
Δ𝑡𝑡
Δ𝑉𝑉
𝑅𝑅 =
𝐼𝐼
𝑃𝑃 = 𝐼𝐼Δ𝑉𝑉
Ταλαντώσεις
𝐹𝐹⃗ελ = −𝑘𝑘𝑥𝑥⃗
𝐸𝐸 = −

𝜐𝜐 2
𝑅𝑅

𝜐𝜐 = ±𝜔𝜔�𝑦𝑦02 − 𝑦𝑦 2
𝛼𝛼 = −𝜔𝜔2 𝑦𝑦

𝐷𝐷 = 𝑚𝑚𝜔𝜔2
𝑈𝑈ελ =

1 2
𝑘𝑘𝑥𝑥
2

Κύματα
𝜐𝜐 = 𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑡𝑡 𝑥𝑥
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 ημ �2π � ± ��
𝑇𝑇 𝜆𝜆
𝜆𝜆𝜆𝜆
𝛥𝛥𝑥𝑥 =
𝛼𝛼
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Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου
κύματος κατά μήκος τεντωμένης
χορδής

𝜐𝜐 = �

𝛵𝛵
𝜇𝜇

400 nm ≤ 𝜆𝜆 ≤ 750 nm

Μήκος κύματος ορατού φωτός

𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦0 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎

ή

Εξίσωση στάσιμου κύματος

𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦0 ημ

2π𝑥𝑥 2π𝑡𝑡
𝜂𝜂𝜂𝜂
𝜆𝜆
𝑇𝑇

2π𝑥𝑥
2π𝑡𝑡
συν
𝜆𝜆
𝑇𝑇

Ηλεκτρομαγνητισμός
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε
ρευματοφόρο αγωγό
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε
κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο

�⃗�𝐼𝐼𝐼𝐼ημ𝜃𝜃
�𝐹𝐹⃗ � = �𝐵𝐵

Μαγνητική ροή

�⃗ �𝐴𝐴συν𝜃𝜃
𝛷𝛷 = �𝐵𝐵

Νόμος του Faraday

�⃗ �|𝜐𝜐⃗|ημ𝜃𝜃
�𝐹𝐹⃗ � = |𝑞𝑞|�𝐵𝐵
𝛦𝛦επ = −𝛮𝛮
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dΦ
d𝑡𝑡

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (52)
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
Μέρος Ι: Τριάντα (30) λεπτά
Μέρος ΙΙ, III, IV: ∆ύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
(Μονάδες 20)
Δίνεται στους υποψηφίους ακουστικό κείμενο ή αριθμός ακουστικών κειμένων
προφορικού λόγου με σκοπό να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων αναγνωριστικού
ή/και παραγωγικού τύπου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Παραγωγή γραπτού λόγου
(Μονάδες 30)
∆ίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν κείμενο έκτασης
περίπου 150 λέξεων.
Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή, διήγηση ή
επιχειρηματολογία.
ΜΕΡΟΣ ΙΙI – Κατανόηση γραπτού λόγου
(Μονάδες 30)
∆ίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για
κατανόηση και άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών γενικού νοήματος ή
επί μέρους νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, σύντομης
απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου σωστό/λάθος (True/False/Not
Given), συμπλήρωση λέξεων/φράσεων κ.ά.
Η θεματολογία των κειμένων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους
που διδάσκονται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
ΜΕΡΟΣ IV – Χρήση της γλώσσας
(Μονάδες 20)
∆ίνονται δραστηριότητες / ασκήσεις διαφόρων τύπων με στόχο τον έλεγχο της
ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της
γλώσσας κα.
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Είδη ακουστικού κειμένου:
μονόλογος, διάλογος,

1. Ακουστική κατανόηση
προφορικού λόγου
 Ακουστικό κείμενο 1:
Άσκηση για χαρακτηρισμό 5
προτάσεων με τον Δείκτη
Σωστό ή Λάθος (5 μονάδες).
 Ακουστικό κείμενο 2:
Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (a, b, c) (5
μονάδες).
 Ακουστικό κείμενο 3:
Άσκηση επιλογής της
σωστής λέξης (1) από τις
τρεις λέξεις που δίνονται
(10 μονάδες).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωρο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (52)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: PIONEER (B1+)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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 Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (a, b, c) (10
μονάδες).
 Άσκηση για χαρακτηρισμό 5
προτάσεων με τον Δείκτη
Σωστό ή Λάθος (10
μονάδες).
 Ερωτήσεις (2) κλειστού
ή/και ανοικτού τύπου (5
μονάδες).
 Άσκηση επιλογής
συνώνυμων λέξεων ή
φράσεων με λέξεις ή/και

Γραπτό κείμενο (1):

3. Κατανόηση γραπτού λόγου

 Έκφραση υποκειμενικής
άποψης μέσω συζήτησης
κοινωνικών φαινομένων,
περιγραφής, αφήγησης (30
μονάδες).

2. Παραγωγή γραπτού λόγου

συζήτηση, περιγραφή,
αφήγηση.

457

Η θεματολογία του εξεταστικού δοκιμίου απορρέει από τους θεματικούς κύκλους που περιλαμβάνονται στη διδαχθείσα
εξεταστέα ύλη της Γ τάξης των Τεχνικών Σχολών.

Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του Πίνακα Προδιαγραφών.

 Άσκηση πολλαπλής
επιλογής (a, b, c) (10
μονάδες).
 Άσκηση επιλογής της
σωστής λέξης (1) από τις
τρεις λέξεις που δίνονται σε
κείμενο (5 μονάδες).
 Άσκηση σχηματισμού
παράγωγων λέξεων των
λέξεων (10) που δίνονται σε
κείμενο (5 μονάδες).

4. Χρήση της γλώσσας
Γραμματικά, γλωσσικά,
γλωσσολογικά, λεξιλογικά,
φαινόμενα.

φράσεις (5) που δίνονται (5
μονάδες).

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωρο Τ.Σ. (52)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07/06/2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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PART I: LISTENING SKILLS

(20 MARKS)

EXERCISE 1
You will hear a man talking about birthdays. Decide if the following sentences
are True or False. Put a tick () in the appropriate box.

(5x1=5 marks)

TRUE FALSE
1. The speaker doesn’t like birthdays now that he is older.
2. He thinks that birthdays get better with age.
3. The speaker’s friends agree with his views about birthdays.
4. He hopes to live to be a hundred.
5. His most favourite birthday is his first one.
Source: https://listenaminute.com/b/birthdays.html
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EXERCISE 2
You will hear Richard and Kate talking about how good they are at
remembering things. Listen and choose the best answer a, b or c.
(5x1=5 marks)
1. Richard says he _____ forgets things.
a. never
b. always
c. rarely

2. One of Kate’s first memories is being in a _____.
a. hospital
b. hotel
c. garden
3. Richard’s first memory is from when he was _____.
a. six
b. seven
c. five

4. The smell of a hospital reminds Richard of _____.
a. the time he was young
b. his mother’s cooking
c. places he loved when he was young
5. When Kate smells a kind of _____ she remembers staying with her aunt.
a. cake
b. soap
c. fruit
Source: https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level1.shtml
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EXERCISE 3
You will hear a girl talking about a trip to Paris. Listen and underline the correct
(10x1=10 marks)

word in brackets.

About two years ago, I went with my class on our first school trip - five
days in Paris. There were about 1. (thirteen / thirty / thirty-three) of
us and four teachers. We all went in one big coach from our school in
London. The teachers told us to be at school at 4.30 in the morning.
Everyone was there 2. (on / in / around) time, but the coach didn’t
arrive until 5.00 o’clock and we didn’t 3. (live / lift / leave) until 5.30. We were very
cold and tired.
Anyway, the coach was very comfortable and we watched a video and listened to some
CD’s on the journey. We had some sandwiches and drinks with us so we
4. (lent / went / sent) straight to Paris without stopping. The trip was quite expensive.
It cost £240 and we wanted to save money so we didn’t 5. (spot / stop / stalk) at
motorway cafés. It only took us eight hours to reach Paris. The name of the hotel in
Paris was the Hotel Berri, that’s B-e-r-r-i. It was very old but our room was nice and the
bed was great, really 6. (sole / soft / sore)! I shared the room with three other girls.
When we went shopping I tried to practise my French a few times but sometimes I
didn’t know the right words and spoke in English instead. The shops were great! I 7.
(bought / brought / borrowed) lots of presents; even a 8. (T-shirt / skirt / scarf) for
my little sister.
I think what I most enjoyed was the 9. (road / river / day) trip. I took lots of photos of
my friends and also of Notre Dame Cathedral and the wonderful 10. (heart / card / art)
galleries. I was sad to leave Paris. I had a lovely time there. We came home by coach
and this time the journey was much shorter. We even arrived back half an hour early.
Source: https://www.cristinacabal.com/pre-intermediate/atriptoremember.htm
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωρο Τεχνικών Σχολών (52)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019
ΩΡΑ: 08:00 – 11:00

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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PART II: WRITING SKILLS

(30 MARKS)

Recently, you visited your cousin who lives abroad.
Write an email to a friend telling him/her about your visit.
In your email, you should:


describe the place (e.g. city, village) where your cousin lives



talk about the things you did during your visit



say what you enjoyed the most and explain why

Your email should be about 150 words.

PART III: READING SKILLS

(30 MARKS)

Read the passage below and answer ALL the questions that follow.

SHOULD MOBILE PHONES BE ALLOWED IN SCHOOLS?
Mobile phones have become necessary and the question of whether
they should be allowed in schools has been discussed a lot by many
people with very different opinions. Supporters of the idea believe
that allowing mobile phones in schools enables students to quickly
call for help in case of an emergency during school hours and gives
parents the ability to contact their children whenever necessary. The audio, photo and
video capabilities of smartphones can also bring learning to life and make
difficult-to-understand subjects easier. In my opinion, however, although there are a few
benefits to bringing mobile phones to school, the disadvantages surely outnumber them.
The most important disadvantage of allowing mobile phones in schools is that they stop
students from paying attention. This is because with so many apps in a single gadget,
PANCYPRIAN EXAMINATIONS 2019
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students will definitely want to use them. As a result, they might forget all about their
goals and the reasons why they come to school in the first place. Moreover, the students’
concentration would decrease because they would be busy playing with their mobile
phones. In fact, recent studies have shown that when schools do not allow students to
take their smartphones into the classroom, their grades quickly improve.
In addition, it’s possible that teachers will not be able to think or pay attention to what
they do because the mobile phones would probably ring during class, destroying the
general atmosphere of the lesson. Also, some pupils may feel unhappy and angry
because someone else has a better mobile phone and there would be unhealthy
competition to see who has the latest or most expensive model. This would only increase
the worries and money spent by parents as students would annoy their parents, asking
them for new or more expensive mobile phones.
Bringing expensive mobile phones to school may also create problems between students
because many admire those who own such phones. It could also make it easier for
people to steal, making school a very unsafe place. What is more, mobile phones can be
used by students to cheat during examinations. They can simply text anyone and ask for
help. Mobile phones can also be used in many other bad ways, like making prank calls
during school hours just for fun. This can have serious consequences such as bullying,
cause unnecessary panic and waste classroom time.
Teens can also be unkind with their online messages. Such behaviour can be reduced
by preventing students from using social media platforms during school hours. While
bullying in the classroom or in the school yard is easier for teachers to see, it is impossible
to tell what students are communicating to each other silently on their phones. Students
should feel safe at school and not have to continually check their social media accounts
to make sure that a classmate isn’t posting cruel messages.
In conclusion, although it’s hard to separate a teenager from his or her phone, it might
be for their own good - particularly during the school day. After all, as a philosopher once
said, “It is sad to watch kids become prisoners of their phones”.
Adapted from: https://www.dawn.com/news/
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A. Choose the best answer a, b, or c according to the passage.

(5x2=10 marks)

1. Whether mobile phones should be allowed in schools is something that ___.
a. has caused a lot of discussion
b. most people don’t care about
c. everyone agrees on
2. The writer thinks that using mobile phones has ___.
a. as many advantages as disadvantages
b. more advantages than disadvantages
c. more problems than benefits
3. The main disadvantage of using mobile phones in schools is that ___.
a. teachers will be unable to think carefully
b. students will be unable to concentrate
c. teachers will forget all about their goals
4. Recent studies have shown that when phones are not allowed in schools ___.
a. students get better marks
b. students get lower marks
c. students’ marks are not affected
5. Some students may feel ___ when they see others having a better phone.
a. nervous
b. jealous
c. unhealthy
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B. Write whether the following sentences are True (T) or False (F).
(5x2=10 marks)
1. Allowing mobile phones in schools would mean less pressure on parents.
2. Expensive mobile phones are often the object of admiration.
3. Bringing mobile phones to school can encourage students to break school rules.
4. Teachers can easily find students who bully others using their mobile phones.
5. The writer believes that students should not bring mobile phones to school.
(5 marks)

C. Answer the following questions, according to the passage.
1. List three advantages of bringing mobile phones to school. (3 marks)

2. What does the writer mean when he says: “It is sad to watch kids become
prisoners of their phones.” (2 marks)
D. Match the words in Column A (which are in bold and underlined in the
(5x1=5 marks)

text) with their meanings in Column B.
Column A

Column B

1. benefits

a. bother

2. decrease

b. results

3. annoy

c. reduce

4. consequences

d. sending

5. communicating

e. advantages

PART IV: LANGUAGE USAGE

(20 MARKS)

A. Choose the correct option a, b or c so that the second sentence has a similar
(5x2=10 marks)

meaning to the first sentence.
1. He started playing football when he was ten.
He __________ football since he was ten.
a. has been playing

b. was playing

c. played
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2. The English course is more difficult than I expected.
The English course isn’t __________ I expected.
a. as easy as

b. the easiest

c. easier than

3. “I’ll call later tonight,” David promised.
David promised that he __________ later that night.
a. will call

b. would call

c. called

4. I think it would be a good idea to speak to the manager.
If I__________ you, I would speak to the manager.
a. were

b. would be

c. am

5. How long has she been studying English?
When __________ studying English?
a. she started

b. has she started

c. did she start

B. Complete the following passage by choosing ONE of the words in brackets.
(10x0.5=5 marks)
NEW ROYAL BABY
Prince Harry and Meghan showed the world 1. (their / they / there) son
Archie about a month ago. His 2. (full / first / all) name is Archie
Harrison Mountbatten-Windsor. He is a famous royal baby and
3. (although / despite / even) people analyse his name, they have not
found any connection 4. (from / about / between) Harry’s or Meghan’s
families and the name “Archie”. “Archie” 5. (can / will / would) mean
“brave” or “real”. Harrison probably means “son of Harry” and “Mountbatten-Windsor”
is the surname 6. (where / which / who) was created in 1960 when Archie’s greatgrandparents, Queen Elizabeth II and Prince Philip, 7. (have got married / got
married / will get married). Harry and Meghan, however, did not do
8. (everything / nothing / something) traditionally. For example, they did not give
their child a title and did not 9. (let / allow / ask) people take their photograph right
after Archie was born but waited a 10. (many / little / few) days. Everyone in the world
wishes their baby a long, healthy life.
Adapted from: https://www.newsinlevels.com/products/new-royal-baby
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C. Complete the following passage by using the correct form of the words in
(10x0.5=5 marks)

brackets.

HOW DO PLASTIC BAGS HARM SEA LIFE?
Plastic bags harm the oceans and seas in many ways. Turtles are
fascinating animals but they may soon 1. ____ (appear) because
of plastic. Turtles like to eat jellyfish, and experts 2. ____ (belief)
they eat the plastic bags because they look like jellyfish. When
turtles eat plastic, it can block their system; therefore, they can no
longer eat properly, which can kill them. In 3. ____ (add), when plastic bags end up in
our oceans, sea animals can get tangled up in them, which is extremely 4. ____
(danger) because they will have trouble moving through the water or feeding. Plastic
bags can even be 5. ____ (harm) before they are used. It takes a lot of resources and
energy to create a plastic bag. An 6. ____ (importance) ingredient is oil. Oil is a fossil
fuel and it must be taken out of the ground. Do we want to use fossil fuel resources to
make a product that is only used once? 7. ____ (fortunately), many millions of barrels
of oil are used to make plastic bags every year which means that a lot of energy is also
used to make and transport plastic bags. It is 8. ____ (definite) better for the
environment if we reduce our energy use. People now recognise the negative effects
that plastic bags have, and they are working on finding different solutions to the
problem. So, learn more about the matter; then you can make the right 9. ____
(decide) and save one of these 10. ____ (amaze) animals.
Adapted from: http://education.abc.net.au/newsandarticles/blog/

− END OF EXAMINATION −
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ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (68)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 2.30΄
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄: 20 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄: 45 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄: 35 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄: 20 ΜΟΝΑΔΕΣ
Περιλαμβάνει δύο (2) ή τρεις (3) ερωτήσεις κλειστού τύπου. Κάθε ερώτηση
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. Οι ερωτήσεις είναι του τύπου:
1.
2.
3.
4.

Σωστό – Λάθος
Πολλαπλής επιλογής
Αντιστοίχησης
Ταξινόμησης στοιχείων με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. χρονολογικό).

ΜΕΡΟΣ Β΄: 45 ΜΟΝΑΔΕΣ
Περιλαμβάνει τρία (3) ζητήματα, τα οποία ο/η μαθητής/τρια καλείται να
απαντήσει. Ελέγχουν τις γνώσεις, την ικανότητα κατανόησης, καθώς και τις
δεξιότητες περιγραφής, σύγκρισης, σχολιασμού, ανάλυσης, ερμηνείας,
αξιολόγησης και σύνθεσης


Περιλαμβάνει τρία (3) ζητήματα.



Κάθε ζήτημα βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.



Το κάθε ζήτημα δύναται να αποτελείται από ένα έως πέντε (1-5) ερωτήματα
(ερωτήσεις ανοικτού τύπου/ανάπτυξης, κατατοπιστικά σημειώματα).
Τα κατατοπιστικά σημειώματα δύνανται να είναι έκτασης μέχρι 120 λέξεις.
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Το κάθε ζήτημα περιέχει ερωτήσεις από διάφορες θεματικές ενότητες.



Οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις σε συνεχή λόγο και όχι απλή απαρίθμηση
γεγονότων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: 35 ΜΟΝΑΔΕΣ
Αποτελείται από ένα (1) ή δύο (2) ζητήματα, το οποίο ο/η μαθητής/τρια καλείται
να απαντήσει. Ελέγχει τις γνώσεις, την ικανότητα κατανόησης, δεξιότητες
εντοπισμού πληροφοριών, σύγκρισης, σχολιασμού, ανάλυσης, ερμηνείας,
αξιολόγησης, σύνθεσης και κριτικής σκέψης


Το κάθε ζήτημα δύναται να περιλαμβάνει τρία ως πέντε ερωτήματα.



Είναι δυνατόν οι ερωτήσεις να περιλαμβάνουν υποερωτήματα.



Οι ερωτήσεις βασίζονται σε διδαγμένες ή αδίδακτες πηγές.



Οι ερωτήσεις στο Γ΄ Μέρος απορρέουν από τις γραπτές πηγές και οι μαθητές
καλούνται να τις απαντήσουν σε συνάρτηση με τις κεκτημένες γνώσεις τους.
Οι γραπτές πηγές μπορεί να είναι αποσπάσματα θεατρικών κειμένων,
εικόνες, φωτογραφίες, απεικονίσεις θεατρικών οικοδομημάτων, αφίσες,
σκηνογραφικές ή και ενδυματολογικές δημιουργίες.



Οι ερωτήσεις του Γ΄ Μέρους απαιτούν απαντήσεις σε συνεχή λόγο και όχι
απλή απαρίθμηση σημείων.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2021 – 2022
1. Αρχαία Ελληνική Τραγωδία
 Ρίζες της αρχαίας τραγωδίας: Διθύραμβος και Γένεση του δράματος.
 Η Τραγωδία και η Πόλις:
o Πεισίστρατος, Κλεισθένης, Πόλις και Τραγωδία, Δημοκρατία και
Τραγωδία.
o Βασικά στοιχεία της πορείας των Μεγάλων Διονυσίων: Διάρκεια,
προάγων, τελετές της τρίτης μέρας, βράβευση, υποβολή
σκιαγραφημάτων για την επόμενη χρονιά. Σημασία Μεγάλων
Διονυσίων για την Αθήνα.
o Οργάνωση των δραματικών αγώνων (καθήκοντα επώνυμου άρχοντα,
χορηγού), Δραματικοί αγώνες ως εξ ολοκλήρου υπόθεση της πόληςκράτους.
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 Χαρακτηριστικά της Τραγωδίας: Κατά Ποσόν Μέρη, Τα Κατά Ποιόν Μέρη,
Θεματολογία.
 Θεατρικές συμβάσεις.
 Τραγωδία και Παράσταση:
o Στοιχεία για τον Υποκριτή, προνόμια
o Ο Χορός και οι λειτουργίες του
o Παράσταση: κοστούμι, υπόδηση, μουσική, προσωπείο, αυλητής
o Κοινό
 Αρχαίο Ελληνικό Αμφιθέατρο: Η εξέλιξη, τα μέρη και η λειτουργία του.
Θεατρικά μηχανήματα.
 Επίδραση του χώρου στην υποκριτική.
 Σοφοκλής-Ευριπίδης: Σχέση της εποχής που έζησαν με το έργο τους.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τέχνης τους. Καινοτομίες. Αριθμός
σωζόμενων έργων. Να γνωρίζουν δύο τίτλους έργων τους.
 Αισχύλος: Εποχή. Καινοτομίες.
 Απόσπασμα: Σοφοκλέους Αντιγόνη. Υπόθεση, Δραματολογική ανάλυση
αποσπάσματος (Β΄ Επεισόδιο).
 Απόσπασμα: Ευριπίδου Μήδεια. Υπόθεση, Δραματολογική ανάλυση
αποσπάσματος (Έξοδος).

2. Αρχαία Ελληνική Κωμωδία











Ρίζες της Αρχαίας Ελληνικής Κωμωδίας: Φαλλικά
Εισαγωγή στα Μεγάλα Διονύσια
Αρχαία και Μέση Κωμωδία: Χαρακτηριστικά, διαφορές. Μοναδικός
αντιπρόσωπος ο Αριστοφάνης.
Αριστοφανική Κωμωδία: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τέχνης του.
Επίδραση της εποχής. Θεματολογία. Δομή και Λειτουργία των μερών της.
Τυπική πλοκή.
Θεατρικά στοιχεία της Παλαιάς Κωμωδίας: Χορός, προσωπείο, κοστούμι,
υπόδηση.
Θεατρικές συμβάσεις της κωμωδίας
Αριστοφάνης: Να ονομάζουν δύο (2) έργα της Αρχαίας Κωμωδίας
(Λυσιστράτη και ακόμα έναν (1) τίτλο έργου). Να ονομάζουν τα δύο (2)
σωζόμενα έργα της Μέσης κωμωδίας (Εκκλησιάζουσες, Πλούτος).
Απόσπασμα: Αριστοφάνους Λυσιστράτη. Υπόθεση, Δραματολογική
ανάλυση αποσπάσματος (Πρόλογος).

3/5

471

3. Αστικό Θέατρο


Συνθήκες εποχής του 19ου αιώνα: Βιομηχανική επανάσταση, αστυφιλία και
επιπτώσεις, φαινόμενο της μεγαλούπολης, εργατικό και γυναικείο κίνημα,
εμφάνιση εφημερίδας. Φιλοσοφικό υπόβαθρο. Επίδραση στο θέατρο.







Εποχή του Ρεαλισμού. Βασικές αρχές/γενικά χαρακτηριστικά.
Χαρακτηριστικά του Σκηνικού περιβάλλοντος.
Γνωρίσματα του Αστικού δράματος.
Θεματολογία του Αστικού δράματος.
Ίψεν:
o Προσφορά στο θέατρο
o Χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου του
o Απόσπασμα: Το Κουκλόσπιτο. Υπόθεση, Δραματολογική ανάλυση
αποσπάσματος (Τρίτη πράξη).

4. Αμερικάνικο Θέατρο


Ανάπτυξη θεαμάτων: Βοντεβίλ
o Χαρακτηριστικά του θεάματος
o Προσφορά του στην ανάπτυξη του μουσικού θεάτρου, του
κινηματογράφου και του «σταρ σύστεμ»
o Λόγοι παρακμής



Ευγένιος Ο’ Νηλ: Πατέρας του Αμερικάνικου θεάτρου. Προσφορά.



Τέννεσι Ουίλιαμς:
o Βιογραφικά στοιχεία που επηρέασαν το έργο του
o Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έργου του
o Τα έργα του στον κινηματογράφο
o Αποσπάσματα: Λεωφορείο ο Πόθος. Υπόθεση, Δραματολογική
ανάλυση αποσπασμάτων (Πρώτη σκηνή, Ένατη σκηνή).

5. Θέατρο Παραλόγου


Μάρτιν Έσσλιν. Προέλευση του όρου. Το αυθαίρετο του όρου.



Χρόνος και τόπος εμφάνισης του Θεάτρου του Παραλόγου.



Μεταπολεμικές συνθήκες και επίδρασή τους στο Θέατρο του Παραλόγου.
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Δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του Θέατρου του Παραλόγου.



Βασικοί εκπρόσωποι: Ευγένιος Ιονέσκο, Σάμουελ Μπέκετ



Αποσπάσματα: Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ. Υπόθεση
και δραματολογική ανάλυση (Μέρος του πρώτου μονολόγου του Λάκυ (Α΄
πράξη), Β΄ Πράξη (Εστραγκόν-Βλαδίμηρος).

6. Πυρηνικές Γνώσεις
 Καλλιτεχνικοί συντελεστές της παράστασης
 Ηθοποιός
 Δραματικός Λόγος
 Θεατρικές συμβάσεις
 Θεατρική επικοινωνία και ο 4ος τοίχος
 Θεατρικές σκηνές: Αμφιθέατρο, κυκλική, ιταλική, ελισαβετιανή σκηνή
 Σύνθετη φύση του θεάτρου
 Ελάχιστος ορισμός του θεάτρου
 Προϋποθέσεις του θεάτρου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://theam.schools.ac.cy/index.php/el/theatrologia/analytiko-programma
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ:
Σημειώσεις Σάββα Πατσαλίδη, Α΄ και Β΄ τεύχος, 2021-2022:



Θεατρολογία Γ΄ Λυκείου - Σημειώσεις Μαθητή - Κεφάλαιο 1
Θεατρολογία Γ΄ Λυκείου - Σημειώσεις Μαθητή - Κεφάλαιο 2- 4

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://theam.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko
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ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο εξεταστικό δοκίμιο δύναται να υπάρχουν ερωτήματα από οποιοδήποτε κελί του πίνακα προδιαγραφών.

Θεματική Ενότητα 5: Θέατρο του Παραλόγου

Θεματική Ενότητα 4: Αμερικάνικο Θέατρο

Θεματική Ενότητα 3: Αστικό Θέατρο

Θεματική Ενότητα 2: Αρχαία Ελληνική Κωμωδία

Θεματική Ενότητα 1: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία

ΜΑΘΗΜΑ

Πίνακας Προδιαγραφών
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης Θεατρολογίας
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (68)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019
8:00-10:30
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) ΜΕΡΗ.
Να απαντήσετε υποχρεωτικά σε ΟΛΑ τα ερωτήματα του εξεταστικού δοκιμίου.
Όλες οι απαντήσεις του εξεταστικού δοκιμίου να δοθούν στο τετράδιο
απαντήσεων.

ΜΕΡΟΣ Α'

(ΜΟΝΑΔΕΣ 20)

Να απαντήσετε υποχρεωτικά σε ΟΛΑ τα ερωτήματα του ΜΕΡΟΥΣ Α'.
Α.Ι.

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
σωστό ή λάθος, γράφοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος), δίπλα από τον αριθμό
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
(10 μονάδες)

1. Ο «διθύραμβος» είναι ένα χορικό λατρευτικό άσμα με αφηγηματικά στοιχεία,
αφιερωμένο στον Θεό Διόνυσο.
2. Ο «προάγων» ήταν μια τελετή, όπου ο Ποιητής μαζί με τους Υποκριτές του
παρουσίαζαν τις υποθέσεις των έργων του σε γιορτινή ατμόσφαιρα.
3. Ο Τέννεσι Ουίλιαμς θεωρείται ο «πατέρας» του Αμερικάνικου Θεάτρου.
4. Δύο βασικοί εκπρόσωποι του Αστικού Δράματος είναι: ο Τέννεσι Ουίλιαμς και ο
Ευγένιος Ο'Νήλ.
5. Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας είναι ο Μέναδρος.
6. Ο Αριστοφάνης αντλούσε τα θέματα του από την επική ποίηση (Ιλιάδα, Οδύσσεια).
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7. Η Μπλάνς ντε Μπουά στο έργο Λεωφορείο ο Πόθος είναι η σύζυγος του Στάνλεϊ
Κοβάλσκι.
8. Ο Χορός στην Αρχαία Αττική Κωμωδία είχε ενεργό συμμετοχή στην υπόθεση και
είχε τη δυνατότητα να επεμβαίνει δυναμικά στη δράση.
9. Το «εκκύκλημα» ήταν μια τροχήλατη πλατφόρμα, όπου παρουσιάζονταν τα
αποτελέσματα βίαιων πράξεων.
10. Στο Αστικό Δράμα η υποκριτική απαλλάσσεται από τον στόμφο και την υπερβολή
στην έκφραση.
Α.ΙΙ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας το σωστό γράμμα δίπλα από τον
αντίστοιχο αριθμό.
(10 μονάδες)
1. Ο συγγραφέας του θεατρικού έργου Περιμένοντας τον Γκοντό είναι:
α. Άντον Τσέχωφ
β. Άρθουρ Μίλλερ
γ. Ευγένιος Ο'Νηλ
δ. Σάμιουελ Μπέκετ
2. Το «λογείον» είναι:
α. το μέρος πίσω από τη σκηνή.
β. ένα είδος εξώστη, απ' όπου εμφανίζονται οι θεοί.
γ. τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.
δ. ο κύριος χώρος δράσης των υποκριτών.
3. Ο όρος «Θέατρο του Παραλόγου» επινοήθηκε από:
α. τον Ευγένιο Ο'Νηλ
β. τον Τέννεσι Ουίλιαμς
γ. τον Σάμιουελ Μπέκετ
δ. τον Μάρτιν Έσσλιν
4. Οι δραματικές παραστάσεις καθιερώθηκαν το 534 π.Χ., ως αναπόσπαστο μέρος
της Διονυσιακής λατρείας από τον:
α. Κλεισθένη
β. Αισχύλο
γ. Πεισίστρατο
δ. Αριστοτέλη
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5. Σε ποιο θεατρικό είδος, επίκεντρο της πλοκής γίνεται ο έρωτας δύο νέων;
α. στην Παλαιά Κωμωδία
β. στη Μέση Κωμωδία
γ. στη Νέα Κωμωδία
δ. στο Θέατρο του Παραλόγου

ΜΕΡΟΣ Β΄

(ΜΟΝΑΔΕΣ 45)

Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα ζητήματα.
Το κάθε ΖΗΤΗΜΑ βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να δίδονται σε συνεχή λόγο.
ΖΗΤΗΜΑ 1
Β.1.1. Να αναφέρετε τέσσερις (4) θεατρικές συμβάσεις του Αρχαίου Δράματος.
(4 μονάδες)
Β.1.2. Να αναφέρετε και να επεξηγήσετε τη συνεισφορά του Βοντεβίλ στην ανάπτυξη
του κινηματογράφου.
(5 μονάδες)

Β.1.3. α. Να αναφέρετε το καλλιτεχνικό ρεύμα στο οποίο ανήκει το Αστικό Δράμα.
β. Να αναπτύξετε τις πιο κάτω αλλαγές που προέκυψαν στο σκηνικό
περιβάλλον κατά την περίοδο του Αστικού Δράματος:
i. στη χρήση αυλαίας
ii. στον χώρο δράσης
(6 μονάδες)
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ΖΗΤΗΜΑ 2
Β.2.1. Να αναφέρετε τέσσερις (4) θεματικούς άξονες του Αστικού Δράματος.
(4 μονάδες)
Β.2.2. Να γράψετε ένα σύντομο κατατοπιστικό σημείωμα για την «Παράβαση», ως
στοιχείο της δομής της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας. (Έκταση: 50-70 λέξεις)
(8 μονάδες)

Β.2.3. Να αναφέρετε τρεις (3) θεματικούς άξονες του έργου Λεωφορείο ο Πόθος του
Τέννεσι Ουίλιαμς.
(3 μονάδες)

ΖΗΤΗΜΑ 3

Β.3.1. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τέσσερις (4) λειτουργίες του Χορού στην
Αρχαία Ελληνική Τραγωδία.
(6 μονάδες)

Β.3.2. Να γράψετε τρεις (3) κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην
Ευρώπη μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου και επηρέασαν το Θέατρο
του Παραλόγου.
(6 μονάδες)

Β.3.3. Να παρουσιάσετε τρία (3) χαρακτηριστικά της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας.
(3 μονάδες)
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

(ΜΟΝΑΔΕΣ 35)

Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα ερωτήματα.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να δίδονται σε συνεχή λόγο.
Γ.1. Αφού διαβάσετε το απόσπασμα που παρατίθεται από το έργο Αντιγόνη
του Σοφοκλή και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας για το Αρχαίο Δράμα, να
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα.

Β' Επεισόδιο (στίχοι: 444-463)
(Ο φύλακας φεύγει κι ο Κρέοντας στρέφεται πάλι προς την Αντιγόνη.)
ΚΡ Εσύ, πες μου, με λίγα λόγια και σύντομα,
ήξερες την προσταγή που απαγόρευε την πράξη;
ΑΝ Το 'ξερα, πώς δεν το 'ξερα- ξεκάθαρα.
ΚΡ Και τόλμησες λοιπόν να παραβείς το νόμο;
ΑΝ Δεν ήταν ο Δίας που το πρόσταξε,
ούτε η Δίκη που συγκατοικεί με τους θεούς στον Άδη
όρισε τέτοιους νόμους στους ανθρώπους.
Ούτε στοχάστηκα ποτέ πως έχουν κύρος
οι δικές σου προσταγές, για να μπορείς, θνητός,
να πατάς των θεών τους αλάθευτους άγραφους νόμους.
Δεν είναι τωρινοί και χτεσινοί, μα ζουν αιώνια,
κανείς ποτέ δεν έμαθε πώς φύτρωσαν στον κόσμο.
Εγώ δε σκόπευα ποτέ να δώσω λόγο στο θεό,
γιατί με τρόμαξαν επιβουλές ανθρώπου.
Πως θα πεθάνω το 'ξερα- δεν το 'ξερα;
και δίχως τις δικές σου προσταγές- κέρδος θα το 'χω,
σαν θα πεθάνω μιαν ώρα αρχύτερα.
Όποιος, όπως εγώ, με μύριες συμφορές ζυμώθηκε,
δεν είναι τάχα κερδισμένος σαν πεθάνει;
Απόσπασμα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, μετάφραση
Κ. Γεωργουσόπουλου (Κ.Χ. Μύρη), εκδ. Κάκτος, σ.61.
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Γ.1.1. Ο Κρέοντας και η Αντιγόνη βρίσκονται σε αντιπαράθεση/σύγκρουση:
Να αναφέρετε τον λόγο της αντιπαράθεσης/σύγκρουσης των δύο ηρώων και
να τεκμηριώσετε τη θέση που υποστηρίζει ο καθένας.
(6 μονάδες)
Γ.1.2. Να περιγράψετε τον χαρακτήρα της Αντιγόνης λαμβάνοντας υπόψη τη
συνολική παρουσία της στο έργο του Σοφοκλή Αντιγόνη.
(Έκταση: 60-80 λέξεις)
(8 μονάδες)
Γ.1.3. Να εξηγήσετε τι ονομάζουμε «Ήθος» σύμφωνα με τα «Κατά Ποιόν» μέρη της
Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας.
(4 μονάδες)
Γ.1.4. Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η χρήση του προσωπείου στις
παραστάσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας ήταν αναγκαία.
(5 μονάδες)
Γ.1.5. α. Να γράψετε και να αναπτύξετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά της δραματικής
τέχνης του Σοφοκλή.
(Έκταση: 80-100 λέξεις)
β. Να αναφέρετε μια (1) καινοτομία που εισήγαγε ο Σοφοκλής.
(12 μονάδες)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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Διεύθυνση : Υπηρεσία Εξετάσεων
Μεγάρων 23
2032, Στρόβολος, Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων
Ταχ. Θυρίδα: 28777
2082, Στρόβολος, Λευκωσία
Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy/ypexams
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yp_exetaseon@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: 22582900
Τηλεομοιότυπο: 22311288
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