ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45΄
Η εξέταση της Λογοτεχνίας εντάσσεται στην εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών
(Β΄ Μέρος). Το σύνολο των μονάδων είναι 30 από τις 100 (οι υπόλοιπες 70 δίνονται στο Α΄
Μέρος: Νεοελληνική Γλώσσα).
Δίνονται πεζά ή/και ποιητικά κείμενα από την εξεταστέα ύλη, ακέραια ή σε αποσπασματική
μορφή. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) ερωτήσεις, μία (1) από τις
οποίες θα αφορά το λογοτεχνικό βιβλίο (Β΄ Τετράμηνο). Εφόσον δεν θα έχει διδαχθεί
ακόμη το λογοτεχνικό βιβλίο, στη Γραπτή Προειδοποιημένη Άσκηση Α΄ Τετραμήνου,
η 3η ερώτηση αφορά τα λοιπά διδαγμένα λογοτεχνικά κείμενα. Κάθε ερώτηση μπορεί να
έχει μέχρι δύο υποερωτήματα, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο.
Οι ερωτήσεις αφορούν κατανόηση και σχολιασμό του περιεχομένου ή/και αισθητική
αποτίμηση των κειμένων (μέσω της συνεξέτασης μορφής και περιεχομένου). Μία από τις
ερωτήσεις πρέπει να αφορά σύγκριση ενός διδαγμένου ποιητικού ή πεζού κειμένου με
ένα αδίδακτο ποιητικό ή πεζό κείμενο, ως προς τη θεματική, τις αφηγηματικές τεχνικές (αν
τα κείμενα είναι πεζά), το ύφος, τα εκφραστικά μέσα κ.λπ.
Η ερώτηση σύγκρισης διδαγμένου με αδίδακτο κείμενο είναι μία (με δυνατότητα για
υποερωτήματα).
Το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο θα πρέπει:
• να σχετίζεται με το διδαγμένο κείμενο ως προς το θέμα ή / και τη μορφή ή / και το ύφος
• να προσφέρεται για αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των στοιχείων λογοτεχνικού
γραμματισμού
• να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας
• να μην είναι εκτεταμένο - να μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) αράδες/ στίχους.
• να είναι εύληπτο και κατανοητό

Ενδεικτική κατανομή μονάδων στη Γραπτή Προειδοποιημένη Άσκηση Α΄ Τετραμήνου

Ερώτηση B1

Για διδαγμένο κείμενο (ένα)

12 μονάδες

Ερώτηση B2

Για σύγκριση ενός διδαγμένου με ένα αδίδακτο κείμενο

10 μονάδες

Ερώτηση B3

Για διδαγμένο κείμενο (ένα)

8 μονάδες

Σύνολο: 30 μονάδες
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Ενδεικτική κατανομή μονάδων στη Γραπτή Προειδοποιημένη Άσκηση Β΄ Τετραμήνου

Ερώτηση B1

Για διδαγμένο κείμενο (ένα)

12 μονάδες

Ερώτηση B2

Για σύγκριση ενός διδαγμένου με ένα αδίδακτο κείμενο

10 μονάδες

Ερώτηση B3

Για το λογοτεχνικό βιβλίο

8 μονάδες

Σύνολο: 30 μονάδες
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