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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

___________________________________________________________________ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 

μόνο για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που 

φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. 

8. Στη λύση των ασκήσεων να φαίνεται όλη η αναγκαία εργασία. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Να σημειώσετε στο Τετράδιο Απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. Κάθε 
σωστή επιλογή βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες.  

 
1(Α) Ο Έλληνας  ευεργέτης, ο οποίος βοήθησε οικονομικά στην ανακαίνιση του 
Παναθηναϊκού Σταδίου για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896 
ήταν: 

       α) ο Γεώργιος Αβέρωφ  

       β) ο Ευάγγελος Ζάππας 

       γ) ο Σπύρος Λούης 

       δ) ο Δημήτρης Βικέλας                                                                              (2 μονάδες) 

  
1(Β) Σε έναν αγώνα πετοσφαίρισης, η θέση έξι (6) αντιστοιχεί στην: 

        α) μπροστινή ζώνη δεξιά          

        β) πίσω ζώνη στο κέντρο  

        γ) πίσω ζώνη αριστερά          

        δ) μπροστινή ζώνη στο κέντρο                                                                (2 μονάδες) 

 
2(Α) Σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, η κάρτα που δείχνει ο διαιτητής σε έναν 
ποδοσφαιριστή, για να του κάνει γνωστό ότι του επιβλήθηκε η ποινή της αποβολής, 
έχει χρώμα:    
     
        α) κίτρινο 

        β) πράσινο     

        γ) κόκκινο         

        δ) καφέ                                                                                                     (2 μονάδες) 

 

2(Β) Η Κύπρια αθλήτρια Δομνίτσα Λανίτη – Καβουνίδου συμμετείχε στην Ολυμπιάδα:  

        α) του Λος Άντζελες το 1932       

        β) της Μόσχας το 1980 

        γ) του Λονδίνου το 1948 

        δ) του Βερολίνου το 1936       (2 μονάδες) 

 

3(Α) Σε έναν αγώνα πετοσφαίρισης, κάθε ομάδα σε κάθε σετ δικαιούται:  

        α) απεριόριστες αλλαγές παικτών  

        β) μέχρι οκτώ (8) αλλαγές παικτών      

        γ) μέχρι επτά (7) αλλαγές παικτών 

        δ) μέχρι έξι (6) αλλαγές παικτών                                                              (2 μονάδες) 
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3(Β) Στην παρέλαση των αθλητών, κατά την τελετή έναρξης των σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων, η διοργανώτρια χώρα εισέρχεται στο στάδιο: 

        α) πρώτη         

        β) δεύτερη 

        γ) τελευταία     

        δ) μετά την Ελλάδα                                                                                       (2 μονάδες) 

 

4(Α) Σε έναν αγώνα πετοσφαίρισης, σε περίπτωση ισοπαλίας στα σετ 2 – 2,  το 
αποφασιστικό 5ο σετ παίζεται στους: 

        α) 12 πόντους με ελάχιστη διαφορά δύο (2) πόντων                                    

        β) 15 πόντους με ελάχιστη διαφορά δύο (2) πόντων 

        γ) 21 πόντους με ελάχιστη διαφορά δύο (2) πόντων 

        δ) 25 πόντους με ελάχιστη διαφορά δύο (2) πόντων                               (2 μονάδες) 
 
 
4(Β) Στην πετοσφαίριση ο παίκτης  Λίμπερο είναι:  

        α) ο εξειδικευμένος αμυντικός παίκτης 

        β) ο εξειδικευμένος επιθετικός παίκτης 

        γ) αυτός που παίζει και στις δύο ζώνες 

        δ) αυτός που σερβίρει                                                                              (2 μονάδες) 

 

5(Α) Η Κύπρος, ως ανεξάρτητο κράτος, συμμετείχε για πρώτη φορά στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες:   

        α) του Μόντρεαλ το 1976  

        β) της Μόσχας το 1980 

        γ) του Λος Άντζελες το 1984               

        δ) της Σεούλ το 1988                                                                               (2 μονάδες) 

 

5(Β) Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 
είναι:  

        α) ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας 

        β) ο Τζέσε Όουενς 

        γ) ο Χαρίλαος Τρικούππης 

        δ) ο Κώστας Κονδύλης                                                                            (2 μονάδες) 
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6(Α) Ένας αγώνας ποδοσφαίρου διεξάγεται από δύο (2) ομάδες, κάθε μία από τις 
οποίες αποτελείται από:  

        α) έντεκα (11) ποδοσφαιριστές 

        β) δώδεκα (12) ποδοσφαιριστές 

        γ) δεκατρείς (13) ποδοσφαιριστές   

        δ) δεκατέσσερις (14) ποδοσφαιριστές                                                     (2 μονάδες) 

 

6(Β) Σε έναν αγώνα πετοσφαίρισης, κάθε ομάδα σε κάθε σετ δικαιούται:  

        α) ένα (1) τάιμ άουτ 

        β) τρία (3) τάιμ άουτ        

        γ) δύο (2) τάιμ άουτ       

        δ) τέσσερα (4) τάιμ άουτ                                                                          (2 μονάδες) 

 

7(Α) Ένας αγώνας ποδοσφαίρου διαρκεί δύο ίσες χρονικές περιόδους των: 

        α) 30 λεπτών         

        β) 45 λεπτών                

        γ) 35 λεπτών         

        δ) 60 λεπτών                                                                                            (2 μονάδες) 

 

7(Β) Σε μια σεμνή τελετή  η Ολυμπιακή φλόγα ανάβει από  τις αχτίδες του ήλιου:  

        α) στους Δελφούς  

        β) στην Αθήνα 

        γ) στην Ολυμπία  

        δ) στη Σπάρτη                                   (2 μονάδες) 

 

8(Α) Τον Ολυμπιακό ύμνο συνέθεσε:  

        α) ο Κώστας Κονδύλης 

        β) ο Κωστής Παλαμάς 

        γ) ο Μίκης Θεοδωράκης 

        δ) ο Σπύρος Σαμάρας                                                                              (2 μονάδες) 

 

8(Β) Σε μία ομάδα ποδοσφαίρου η στολή του τερματοφύλακα πρέπει να έχει: 

        α) διαφορετικό χρώμα από τους υπόλοιπους παίκτες 

        β) το ίδιο χρώμα με τους υπόλοιπους παίκτες 

        γ) χρώμα μαύρο 

        δ) χρώμα άσπρο                                                                                      (2 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 
Να χαρακτηρίσετε με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» όλες τις πιο κάτω ερωτήσεις. Να 
σημειώσετε στο Τετράδιο Απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης με τον 
αντίστοιχο χαρακτηρισμό. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις 
(4) μονάδες.  
 

1. Σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA, δεν επιτρέπεται η έναρξη ή η συνέχιση ενός 

αγώνα ποδοσφαίρου, εάν οποιαδήποτε ομάδα έχει λιγότερους από επτά (7) 

ποδοσφαιριστές.   

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

2. Σε έναν αγώνα πετοσφαίρισης η ομάδα δικαιούται να κάνει το μέγιστο τέσσερα (4) 

κτυπήματα για να επιστρέψει τη μπάλα.  

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

3. Στην παρέλαση των αθλητών, κατά την τελετή έναρξης των σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα εισέρχεται στο στάδιο πρώτη. 

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

4. Σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, το κάθε ημίχρονο αρχίζει με εναρκτήριο λάκτισμα 
από το κέντρο του γηπέδου.   

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

5. Ο Σπύρος Λούης ανακηρύχθηκε Ολυμπιονίκης το 1896 στην Αθήνα, στο αγώνισμα 
του άλματος σε μήκος χωρίς φόρα.  

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

6. Σε έναν αγώνα πετοσφαίρισης, ο Λίμπερο επιτρέπεται να αντικαταστήσει 
οποιονδήποτε παίκτη από την μπροστινή ζώνη.   

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

7. Σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, η κάρτα που δείχνει ο διαιτητής σε έναν 

ποδοσφαιριστή, για να του κάνει γνωστό ότι του επιβάλλεται η ποινή της 

παρατήρησης, έχει χρώμα κίτρινο. 

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

8. Ο ποιητής, ο οποίος έγραψε τον Ολυμπιακό Ύμνο είναι ο Γιάννης Ρίτσος. 

                                                                                                        ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Να καταγράψετε τις απαντήσεις σας στο Τετράδιο Απαντήσεων. Κάθε ερώτηση 

βαθμολογείται με εννέα (9) μονάδες. 

 
Ερώτηση 1 

(α) Να εξηγήσετε γιατί ο Ολυμπισμός αποτελεί το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο 
της σύγχρονης εποχής.  
                                                                                                                   (4 μονάδες) 

 

(β) Να περιγράψετε την Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία και να αναφέρετε τι συμβολίζει.  

                                                                                                                   (5 μονάδες) 

 

 
Ερώτηση 2 

(α) Να αναφέρετε τρία (3) γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Τελετή Έναρξης και 
τρία (3) γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Τελετή Λήξης των σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων. 
                                                                                                                   (6 μονάδες) 
 

(β) Να γράψετε ένα (1) σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα για κάθε μία από τις πιο 
κάτω Ολυμπιάδες. 

        1) 11η Ολυμπιάδα – Βερολίνο 1936 

        2) 17η Ολυμπιάδα – Ρώμη 1960       

        3) 20η Ολυμπιάδα – Μόναχο 1972 

                                                                                                                   (3 μονάδες) 

 

Ερώτηση 3 

(α) Να γράψετε το Ολυμπιακό Σύνθημα, να εξηγήσετε τι σημαίνει και να αναφέρετε τι 
προτρέπει τους αθλητές.  

                                                                                                                   (3 μονάδες) 
 
 
(β)  Να γράψετε τις δύο (2) δραστηριότητες του Ολυμπισμού και να αναφέρετε σε 
ποιους απευθύνονται. 
                                                                                                                   (6 μονάδες) 
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Ερώτηση 4 

(α) Να παραθέσετε τη δική σας άποψη, πώς οι Αρχές και Αξίες του Ολυμπισμού 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων. 
                                                                                                                   (5 μονάδες) 

 
 

(β) Το θέμα της βίας στα γήπεδα, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις 

και έγινε καθημερινό κοινωνικό φαινόμενο. Συγκρούσεις, τραυματισμοί, καταστροφές 

ακόμα και θάνατοι κατακλύζουν συνεχώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  Να γράψετε 

τέσσερις (4) αιτίες που πιθανόν να δημιουργούν το φαινόμενο του χουλιγκανισμού.  

                                                                                                                   (2 μονάδες) 

 

(γ) Να παραθέσετε τέσσερα (4) μέτρα, τα οποία κατά την άποψή σας, μπορεί να 

συμβάλλουν  αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της βίας και της παραβατικότητας 

στους  αθλητικούς χώρους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                 

                                                                                                                   (2 μονάδες) 
 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


