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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΒ DIPLOMA PROGRAMME 
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022 – 2023 

 

Α. Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 
 
Οι  υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν: 
 
Α. Συγκριτική ανάλυση δύο κειμένων κοινού θέματος αλλά διαφορετικού είδους 
Β. Δομή κι ανάπτυξη παραγράφων 
Γ. Δείκτες συνοχής κειμένων – Διαθρωτικές λέξεις 
Δ. Αφηγηματικές τεχνικές κι απόδοση στοιχείων 
Ε. Αναγνώριση και απόδοση γλωσσικών στοιχείων και ιδιωμάτων.  
 
Τρόπος εξέτασης 
Θα δοθούν δύο κείμενα μίας σελίδας και θα ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/α: 
 
1. Να απαντήσει σε ερωτήματα λεξιλογίου 
2. Να γράψει μια συγκριτική ανάλυση που θα βασίζεται πάνω στα κείμενα που έχουν 
δοθεί. Η ανάλυση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 λέξεις και να περιλαμβάνει σχόλια 
που αφορούν τη χρήση της γλώσσας, τις αφηγηματικές τεχνικές, το ύφος, τον τόνο, τον 
αναγνώστη, το πλαίσιο και τον στόχο των συγγραφέων.  
3. Να γράψει ένα κείμενο 200 – 300 λέξεων με θέμα που συνδέεται με το περιεχόμενο του 
δοθέντος κειμένου 
4. Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα και 30 λεπτά 
 

Β. Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία 
 
Οι  υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν: 
 
Α. Συγκριτική ανάλυση δύο κειμένων κοινού θέματος αλλά διαφορετικού είδους 
Β. Δομή κι ανάπτυξη παραγράφων 
Γ. Δείκτες συνοχής κειμένων – Διαθρωτικές λέξεις 
Δ. Αφηγηματικές τεχνικές κι απόδοση στοιχείων 
Ε. Αναγνώριση και απόδοση γλωσσικών στοιχείων και ιδιωμάτων.  
 
Τρόπος εξέτασης 
Θα δοθούν δύο κείμενα μίας σελίδας και θα ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/α: 
 
1. Να απαντήσει σε ερωτήματα λεξιλογίου 
2. Να γράψει μια συγκριτική ανάλυση που θα βασίζεται πάνω στα κείμενα που έχουν 
δοθεί. Η ανάλυση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 λέξεις και να περιλαμβάνει σχόλια 
που αφορούν τη χρήση της γλώσσας, τις αφηγηματικές τεχνικές, το ύφος, τον τόνο, τον 
αναγνώστη, το πλαίσιο και τον στόχο των συγγραφέων.  
3. Να γράψει ένα κείμενο 200 – 300 λέξεων με θέμα που συνδέεται με το περιεχόμενο του 
δοθέντος κειμένου 
4. Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα και 30 λεπτά 
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Γ. Μαθηματικά 
 
 Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα κεφάλαια: 2 (Πραγματικοί Αριθμοί), 3 (Εξισώσεις), 4 
(Ανισώσεις), από το σχολικό βιβλίο Άλγεβρας της Α’ Λυκείου. Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα και 
30 λεπτά. 
 
Σημείωση: Οι υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν Ελληνικά και επιθυμούν την εξέτασή τους 
σε μια άλλη γλώσσα, πρέπει να ειδοποιήσουν τη γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον 
10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 
 
 


