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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  

(Α΄ ΣΕΙΡΑ) 

 

 
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄                                                            ΜΕΡΟΣ Β΄ 

1 – β (σελ. 144)                                     1α – Λάθος / 1β – Σωστό (σελ.134)  

2 – γ (κανονισμοί στίβου)                       2α – Λάθος / 2β - Σωστό (σελ. 131) 

3 – δ (σελ. 129)                                      3α - Λάθος / 3β – Λάθος (σελ. 136–137) 

4 – α (σελ. 130)                                      4α – Σωστό / 4β – Λάθος (σελ. 128) 

5 – δ (σελ. 136)                                      5α – Σωστό / 5β -  Λάθος (καν. στίβου) 

6 – γ (σελ. 131)                                       6α – Λάθος / 6β – Σωστό (σελ. 129) 

7 – δ (κανονισμοί στίβου)                       7α - Σωστό / 7β – Σωστό (καν. στίβου)  

8 – α (σελ. 130)                                      8α – Λάθος / 8β – Λάθος (σελ. 130) 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

Ερώτηση 1 (Σύνολο μονάδων 9) (σελ. 140 - 141) 

Να δοθεί μία (1) μονάδα σε απλή ονομαστική αναφορά σε κάθε μία θετική και 
αρνητική επίδραση και μισή (0.5) μονάδα σε επεξήγηση της κάθε επίδρασης. 

Θετικές επιδράσεις: (Επιστήμη, Τεχνολογία, Τέχνη, Πολιτική)  

Αρνητικές επιδράσεις: (Βία, Ντόπινγκ, Εμπορευματοποίηση, Γιγαντισμός) 

 

Ερώτηση 2 (Σύνολο μονάδων 9) (σελ. 134) 

α) Να δοθούν έξι (6) μονάδες για αναφορά σε τέσσερα (4) από τα στοιχεία όπως: 
Διεθνής χαρακτήρας των αγώνων, Συμμετοχή – συμπερίληψη των  
διαφόρων αθλημάτων, Ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών, 
Αναφορά σε παγκόσμια ειρήνη, Κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, 
Ίδρυση της Δ.Ο.Ε. 

β) Να δοθούν τρεις (3) μονάδες για αναφορά σε αύξηση του αριθμού 
συμμετοχής κρατών και αθλητών και για αναφορά στην αυξανόμενη 
τεχνολογική πρόοδο.    
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Ερώτηση 3 (Σύνολο μονάδων 10) (σελ. 136 – 137 και 141) 

α) Να δοθούν μία (1) μονάδα σε απλή ονομαστική αναφορά σε: 

Ολυμπιακή Κίνηση και  Ολυμπιακοί Αγώνες  

και δύο (2) μονάδες σε επεξήγηση της κάθε δραστηριότητας.  

Ολυμπιακή Κίνηση: Οι απαντήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στους στόχους της 
Ολυμπιακής Κίνησης (Εξασφάλιση συμμετοχής κάθε ατόμου στα σπορ - 
«Αθλητισμός για Όλους»). 

Ολυμπιακοί Αγώνες: (κάθε τέσσερα χρόνια, επίλεκτοι αθλητές, διάκριση και 
προβολή του καλύτερου αθλητή). 

β) Εμπορευματοποίηση. Να δοθούν τρεις (3) μονάδες για αναφορά στους 
πόρους από την εμπορευματοποίηση, (χορηγούς, επαγγελματίες αθλητές, 
υπηρεσίες) και πως αυτοί χρησιμοποιούνται θετικά ή αρνητικά στον αθλητισμό.  

 

Ερώτηση 4 (Σύνολο μονάδων 9) (σελ. 131) 

Να δοθούν τρεις (3) μονάδες για αναφορά στην διακοπή εχθροπραξιών, τρεις (3) 
μονάδες σε αναφορά στο γεγονός ότι δε διωκόταν κανένας πολίτης και τρεις (3) 
μονάδες για τον σεβασμό και την ιερότητα των αγώνων κατά τη διεξαγωγή τους. 

 


