
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022 – 2023 

1) Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να γνωρίζουν την ύλη της γραμματικής και του 

συντακτικού́ που διδάχτηκαν στην Ε’ τάξη του Δημοτικού́. 

Από την ύλη της ΣΤ’ Δημοτικού θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα:  

• Κλίση ρημάτων σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις ενεργητικής και παθητικής φωνής 

• Κλίση ουσιαστικών  

• Κλίση επιθέτων (συμπεριλαμβανομένων όσων λήγουν σε -ης, -ης, -ες)  

• Παραθετικά επιθέτων  

• Επιρρήματα  

• Υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο 

• Επιθετικοί προσδιορισμοί 

• Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί 

• Δευτερεύουσες αιτιολογικές, συμπερασματικές, χρονικές, υποθετικές, τελικές και βουλητικές προτάσεις  

• Μετατροπή ονοματικών φράσεων σε ρηματικές και αντίστροφα  

• Σχήματα λόγου (μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση) 
 

• Συνώνυμα, αντώνυμα 

Επιπλέον, θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης διαφόρων ειδών κειμένων 

ελληνικής γλώσσας (λογοτεχνικό κείμενο, άρθρο, γελοιογραφία, φωτογραφία, επιστολή, κ.ά.). 

Επίσης, θα ζητηθεί η παραγωγή γραπτού λόγου (περιγραφή αντικειμένου, κτίσματος, χώρου ή τόπου, αφήγηση 

ιστορίας, κείμενο οδηγιών, επιχειρηματολογικό κείμενο). 

2) Στο μάθημα των Μαθηματικών 
 

Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να γνωρίζουν από   το σχολικό βιβλίο 

της Ε ́ τάξης την ύλη των ακόλουθων κεφαλαίων: 
 

• Γεωμετρικά σχήματα – Περίμετρος  
 

• Ισοεμβαδικά σχήματα 

 

• Εμβαδόν τετραγώνου, ορθ. παραλληλογράμμου, ορθ. τριγώνου 



• Προβλήματα γεωμετρίας (α) (εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων με ανάλυση σε άλλα γεωμετρικά 

σχήματα) 
 

• Είδη γωνιών 

 

• Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 

 

• Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές 

 

• Ο κύκλος 

 

Από το σχολικό βιβλίο της ΣΤ ́ τάξης οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την ύλη των ακόλουθων 

θεματικών ενοτήτων: 
 

• Θεματική ενότητα 1 – Αριθμοί και πράξεις, εκτός του κεφαλαίου 10 (σελ. 27- 28) 
 

• Θεματική ενότητα 2 – Εξισώσεις 

 

• Θεματική ενότητα 3 – Λόγοι - Αναλογίες 

 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 

 

α) Όργανα γεωμετρίας 
β) 2 στυλό διαρκείας μπλε χρώματος  
γ) Γομολάστιχα (όχι blanco) 

 


