
1 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021 - 2022 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022  

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

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

 

         ΜΕΡΟΣ Α΄                                                             ΜΕΡΟΣ Β΄ 

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

1(Β)  -  δ          5(Β)  -  γ                                                   2 - Σωστό 

2(Α)  -  β          6(Α)  -  α                                                   3 - Λάθος 

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

3(Α)  -  γ          7(Α)  -  δ                                                   5 - Σωστό 

3(Β)  -  δ          7(Β)  -  γ                                                   6 - Λάθος 

4(Α)  -  δ          8(Α)  -  α                                                   7 - Σωστό  

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

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Ερώτηση 1 (Σύνολο μονάδων 9) 

 
(α) Σκοπός της άσκησης ήταν να διαπλάσει πολίτες «καλούς κ΄αγαθούς» και 
τέλειους άνδρες, οι οποίοι θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην πόλη που τους 
ανέδειξε.  
 
Η άθληση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά δια βίου παιδεία, που τους προετοίμαζε να 
διακριθούν στο στίβο της ζωής και στον πόλεμο. 
 
Η άσκηση ως μέσο αγωγής είχε σκοπό να δημιουργήσει τον ιδανικό πολίτη.  
(Γυμνασμένος στο σώμα και ολοκληρωμένος στον νου και στην ψυχή). 
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Ο μαθητής θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον σε ένα σημείο (μον. 6) (σελ. 
17) 
 
(β) Πρότυπο ιδανικού πολίτη (μον 3) (σελ. 17) 

 
Γυμνασμένος στο σώμα και ολοκληρωμένος στον νου και στην ψυχή. 
<<Νους υγιής εν σώματι υγιή>>.  

 
Ερώτηση 2 (Σύνολο μονάδων 9) 
 
(α) Σύμφωνα με το θεσμό της Ιεράς Εκεχειρίας σταματούσαν οι εχθροπραξίες και οι 
πόλεμοι (μον, 2) κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τη διάρκεια των αγώνων και 

μετά τη λήξη τους, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι αθλητές, θεατές και κριτές να 
μεταβούν στην Ολυμπία και κατόπιν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια 
(μον, 1). Η έναρξη της γινόταν από τους σπονδοφόρους πολίτες της Ηλείας (μον, 1) 
και διαρκούσε στην αρχή ένα (1) μήνα και αργότερα τρεις (3) και μερικές φορές δέκα 
(10) μήνες. Παράβαση της εκεχειρίας θεωρείτο ασέβεια προς τον θεό Δία. (μον. 1)  
(Σύνολο μονάδων 5) (σελ. 19, 30) 
 
(β) Θεοδόσιος ο Α΄ (μον. 1) (σελ. 34) 

 
Η επικράτηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και του Χριστιανισμού έφερε σε 
διαμετρικά αντίθετη θεώρηση την αντίληψη των αγώνων, αφού αυτός για τους 
Έλληνες ήταν καθαρά «ιεροί» και για τους Χριστιανούς «ειδωλολατρικοί». 
Αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης ήταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Α΄ να 
καταργήσει τους αγώνες. (μον. 3) (σελ. 34) 
 
 
Ερώτηση 3 (Σύνολο μονάδων 9) 
 
(α) Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι ελεύθεροι Έλληνες πολίτες και αποκλείονταν 
οι γυναίκες, οι βάρβαροι και οι δούλοι. (μον. 4) (σελ. 19) 
 
(β) Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα (1 – 2 γραμμές) για τα πιο 
κάτω:  

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

(1) Δίαυλος: Αρχαίο Ολυμπιακό αγώνισμα - Αγώνας δρόμου ταχύτητας, ο οποίος 
ισοδυναμούσε με δύο στάδια. Ονομαζόταν και καμπτός δρόμος. (σελ. 24) 

(2) Αρχαία Ολυμπία: Τόπος τέλεσης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. (σελ. 19) 

(3) Εστοχαστικόν: Αρχαίο Ολυμπιακό αγώνισμα. Το εστοχαστικόν αποτελεί μέρος 

του αγωνίσματος του ακοντισμού. Ο αθλητής έπρεπε να πετύχει συγκεκριμένο 
στόχο. (σελ. 28) 

(4) Κότινος: Στεφάνι αγριελιάς. Το βραβείο που έδιναν στον πρώτο νικητή στους 
αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ηθικό βραβείο. (σελ. 29) 

(5) Ελλανοδίκες: Ανώτεροι άρχοντες των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι 
είχαν την πλήρη εποπτεία αγώνων. (σελ. 19) 
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Ερώτηση 4 (Σύνολο μονάδων 9) 

α) Ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο Πιερ Ντε Κουμπερτέν. (μον.1) 
(σελ. 38). 
 
Ενδεικτικές απαντήσεις 

 

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

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

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

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

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

 
Ο μαθητής θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον σε δύο σημεία (μον. 4) (σελ. 
38). 
 
(β) 1894, Παρίσι (μον. 2) (σελ. 39). 
 
(γ) Αποφάσεις (μον. 2) (σελ. 39). 

 Η ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 

 Τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 

 Πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής εκλέχτηκε ο Έλληνας 
λόγιος Δημήτρης Βικέλας και Γενικός Γραμματέας ο Πιερ Ντε Κουμπερτέν.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


