
Όλγα Τζελέτα – Μαθηματικός 

ΘΕΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Μια κατεύθυνση η οποία σε καθηλώνει μέσα από τη ποιότητα των γνώσεων που σου προσφέρει . 

Με πρωταγωνιστές την Φυσική και την Χημεία και με οδηγό το πείσμα απέναντι στην απαιτητική 

διδακτέα ύλη , το σίγουρο είναι ότι δεν θα σε αφήσουν να  βαρεθείς λεπτό! 

Τα βασικά υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι :  

Νεοελληνική γλώσσα, φυσική , χημεία και ένα από τα παρακάτω ως μάθημα επιλογής : 

Μαθηματικά ή Βιολογία.  

 

Φυσική , Χημεία 

Τα δύο αυτά μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης εξετάζονται ως εξής : 

Το πρώτο τους θέμα αφορά ερωτήσεις θεωρίας, οι οποίες συνεχίζονται και στο δεύτερο 

θέμα με διαφορετική δομή. Το τρίτο θέμα είναι μια άσκηση η οποία απαιτεί τον 

συνδυασμό θεωρίας , αρχών και νόμων . Το τέταρτο θέμα είναι μια άσκηση η οποία 

απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη 

στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του.  

Τα τέσσερα αυτά θέματα είναι ισόβαθμα , από 25% .  

Στατιστικά στη Φυσική : Φέτος το 40,10% βρισκόταν κάτω από τη βάση ενώ το 59,90% 

πάνω από τη βάση .  

Στατιστικά στη Χημεία : Το 48,28% είχαν βαθμολογία κάτω από την βάση , ενώ το 

υπόλοιπο 51,72% ήταν πάνω από τη βάση.  

 

Βιολογία(ως μάθημα επιλογής) 

Ένα μάθημα με γνώσεις οι οποίες θα σου επιτρέψουν να ασχοληθείς με τον τομέα της 

Υγείας , του 3ου επιστημονικού πεδίου, καθώς θα διδαχθείς κεφάλαια όπως άνθρωπος και 

υγεία , άνθρωπος και περιβάλλον, το γενετικό υλικό , το DNA, μεταλλάξεις, κληρονομικότητα και 

άλλα συναφή .  

Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο 

της δυνατότητας τεκμηρίωσης των θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της 

κατανόησης βιολογικών εννοιών ή φαινομένων. 
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Το τρίτο θέμα ελέγχει την  ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να αξιοποιεί θεωρητικές 

γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ  το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 

πρόβλημα (βιολογικού περιεχομένου) και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του/της 

υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για 

την επίλυσή τους. 

Στατιστικά: Φέτος το 28,25% έγραψε κάτω από τη βάση , αντιθέτως με το υπόλοιπο 

71,75%. 

 

Μαθηματικά(ως μάθημα επιλογής) 

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, αν επιλέξουν τα 

Μαθηματικά ως μάθημα επιλογής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 

2ου επιστημονικού πεδίου . 

Απαιτητική ύλη, αλλά με ένα έντονο ενδιαφέρον που αν καταφέρεις να το διατηρήσεις, 

σίγουρα στο τελικό γραπτό θα δικαιωθείς. Τέσσερα θέματα , ισόβαθμα, όπου στο πρώτο 

γίνεται η εξέταση της θεωρίας (έννοιες, ορισμοί, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα).  

Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί 

ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών 

διαδικασιών.  

Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί 

ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. 

Στατιστικά: Το 58,84% βρίσκεται φέτος κάτω από τη βάση ενώ το 41,16% πάνω από τη 

βάση .  

Ένας κλάδος ο οποίος από νωρίς σε βάζει στον περίεργο αυτόν κόσμο του , με βασικό πλεονέκτημά 

του έναντι των υπόλοιπων κατευθύνσεων , το έντονο ενδιαφέρον που αδιαμφισβήτητα  θα σου 

δημιουργηθεί μέσα από τα μαθήματα και τις γνώσεις που θα σου προσφέρει. Φοβερή υπόθεση να 

έχεις μεράκι και αγωνία για να λύσεις τις ασκήσεις απέναντι σου και να τις κάνεις κατάκτημά σου! 


