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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 2020 

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ και ΕΞΥΠΝΑΚΙΣΜΟΣ στην πλάτη της ΧΗΜΕΙΑΣ και των 
ΜΑΘΗΤΩΝ και των ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 
Τα θέματα της Χημείας Κατεύθυνσης για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά τις εξετάσεις 2019 και 
τις επαναληπτικές εξετάσεις του 2019 δείχνουν να μην λαμβάνουν υπόψη ότι η σύνδεση με 
πραγματικά προβλήματα Χημείας, όπως αυτά που συνδέονται με τις μεταλλουργικές 
τεχνικές, απαιτούν άλλον τρόπο συνολικής προσέγγισης του μαθήματος και όχι της 
εξέτασης. Για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων απαιτείται πολύ καλή και χωρίς κενά 
διδασκαλία της Χημείας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ από την Α Λυκείου και οπωσδήποτε εργαστηριακή 
εμπειρία. Η ασυνέχεια της ύλης, όπως αυτή έχει προκύψει από τις περικοπές της το 2016, η 
έλλειψη εργαστηριακής εκπαίδευσης, η ανυπαρξία κατεύθυνσης Χημείας στην Β Λυκείου, με 
αποτέλεσμα την συσσώρευση της ύλης στην Γ Λυκείου και ο διαφορετικός προσανατολισμός 
των σχολικών βιβλίων λειτουργούν απαγορευτικά  για τέτοια θέματα, ακόμη και όταν δεν 
έχουν εκφραστικές παγίδες και ασάφειες, όπως τα σημερινά.  
Οι λεκτικοί ακροβατισμοί στα ερωτήματα Δ3 και Δ4, χωρίς να αξιολογούν ούτε γνώση, ούτε 
και κριτική ικανότητα, μόνο ως εξυπνακισμός μπορεί να εκληφθεί για να μην χρησιμοποιήσω 
χειρότερο χαρακτηρισμό. 
Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η δυσφήμιση του μαθήματος  και η απογοήτευση 
των υποψηφίων που δεν βλέπουν τα αποτελέσματα να είναι ανάλογα της προσπάθειας που 
έχουν καταβάλει.  Είναι ευθύνη του Υπουργείου να μην επιτρέπει στις επιτροπές να 
αυθαιρετούν υπερβαίνοντας τα όρια της ύλης και να διασφαλίζει ότι η εξέταση αφορά στην 
ουσία της γνώσης και όχι στην ικανότητα του υποψήφιου να μαντέψει τι θέλει η επιτροπή 
και στην περίπτωση της Χημείας δεν  ανταποκρίθηκε στην ευθύνη του.  
 

Σε ότι αφορά στην 
σαφήνεια και την 
ακρίβεια της 
διατύπωσης   

Πολλά θέματα ήταν ασαφή και διατυπωμένα  με ασύμβατο με 
τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών τρόπο, με 
αποτέλεσμα να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την 
κατανόηση των εκφωνήσεων από τον απαιτούμενο για την 
επεξεργασία εννοιών και φαινομένων της Χημείας.  
Ειδικότερα τα θέματα Δ2 και Δ3, όπως διατυπώνονται,  δεν είναι 
συμβατά με την προβλεπόμενη από τα ΑΣΠΧ ύλη και 
οπωσδήποτε δεν έχουν συνάφεια με την θεωρία, τα 
παραδείγματα, τις λυμένες και τις ασκήσεις προς λύση του 
σχολικού βιβλίου, δηλαδή είναι σε ευθεία αντίθεση με τις 
δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου που με σαφήνεια είχε 
ανακοινώσει ότι τα θέματα οφείλουν να είναι εντός της ύλης, 
όπως προβλέπεται στο ΑΠΣΧ. Στα αρνητικά συμπεριλαμβάνεται 
και η μεγάλη μαθηματική επεξεργασία καθώς και η ισοπέδωση 
των μέτρια προετοιμασμένων μαθητών.  

Σε ότι αφορά στο 
εύρος της εξέτασης:   

Tα θέματα είναι ετεροβαρή με την χημική ισορροπία και την 
ιοντική ισορροπία να καλύπτουν το 58% της εξέτασης και 5 
μόρια να μην μπορούν να ενταχτούν σε κανένα από τα κεφάλαια 
της διδακτέας ύλης (Δ2), καθώς περιγράφουν μία διαδικασία 
μεταλλουργίας, η οποία με δυσκολία θα μπορούσε να ενταχθεί 
στην ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ οξειδοαναγωγή. Τα θέματα δεν εξετάζουν τις 
γνώσεις των μαθητών σε όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης. 
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Σε ότι αφορά στην 
έκταση των θεμάτων: 
 

Η έκταση τους είναι μεγάλη και το γεγονός ότι αφενός 
απαιτούνται αρκετές και πολύπλοκές πράξεις και αφετέρου 
χαρακτηρίζονται από την πολύ κακή ανοίκεια και, κατά την 
γνώμη μου, εσκεμμένα ασαφή διατύπωση αρκετών θεμάτων 
λειτούργησε ως παγίδα χρόνου, στερώντας από τους μαθητές να 
ελέγξουν και ενδεχομένως να αναπροσαρμόσουν τις απαντήσεις 
τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ότι αφορά στον χρόνο είναι 
ότι τα ερωτήματα δεν τίθενται κατά σειρά αυξανόμενης 
δυσκολίας, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην προλάβουν 
ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να επεξεργαστούν. 
Αναδείχθηκαν σε καθοριστικούς παράγοντες η εξάσκηση σε 
πολύ δύσκολα θέματα, η ψυχραιμία και η ετοιμότητα και 
υποβαθμίστηκε η γνώση και η κριτική ικανότητα.   

Σε ότι αφορά στο 
βαθμό δυσκολίας:   

Τα θέματα έχουν μεγάλο βαθμό  δυσκολίας,  ο οποίος δεν 
αφορά στις γνώσεις Χημείας, αλλά σε κακή διατύπωση ή 
αναφορά σε φαινόμενα, τεχνικές και ορολογία με την οποία δεν 
είναι εξοικειωμένοι ούτε οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές.   

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΕΥΚΟΛΑ (17μ) Α2-Α3-Α5(1-2-4-5)- Β1(i)-  

ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
(44 μ) 

Β1(ii,iii)-B2 – Γ1- Γ2-Γ3-Γ4 (το θέμα έχει σοβαρό πρόβλημα, διότι 
δεν δίνεται η 2η σταθερά ιοντισμού του οξέος με αποτέλεσμα να 
μη μπορεί να βγει ασφαλές συμπέρασμα για το αν η 
συγκέντρωση των όξινων θειικών είναι μεγαλύτερη από των 
θειικών ιόντων) – Δ1-Δ4. 

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
39(μ) 

Α4 – Β4 (δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο καμία καμπύλη 
μετατόπισης u-f(t)) Γ1β– Δ2 – Δ3 (εσκεμμένα ασαφής 
διατύπωση, ώστε οι μαθητές να μην αντιληφθούν την 
περιγραφόμενη πειραματικά διαδικασία). 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ 

Α1  
(5μ) 

Δεδομένου ότι ο όξινος και βασικός χαρακτήρας των οργανικών 
ενώσεων είναι εκτός ύλης, το θέμα απαιτεί οι μαθητές να έχουν 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙ παράδειγμα του σχολικού βιβλίου, το 
οποίο δεν επιτρέπεται ΡΗΤΑ 
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Α5(3) 
(1μ) 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά ή κριτήριο στην διδακτέα και 
εξεταστέα ύλη, η οποία να μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε 
συμπέρασμα για την σύγκριση της μέσης απόστασης του e της 
1s υποστιβάδας σε διαφορετικά άτομα.  

B3 
(7μ) 

Αναφέρεται στην μετατόπιση της ισορροπίας σχηματισμού 
συμπλόκου, η οποία δεν έχει καμία επαφή με την διδακτέα ύλη 
όπως αυτή ορίζεται από το ΑΠΣΧ. Επιπλέον το 2ο ερώτημα 
προβλέπει εξάτμιση της ΝΗ3, η οποία όμως δεν προϋποθέτει 
απαραίτητα παραγωγή ΝΗ3, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας 
μειώνει την διαλυτότητα της. 

Δ2 
(5μ) 
 

Δεν εντάσσεται σε κανένα από τα εξεταζόμενα κεφάλαια και 
επιπλέον είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
γίνεται εύκολα αντιληπτό. Η επιλογή να εξεταστεί ως Δ2 στέρησε 
από πολλούς μαθητές την δυνατότητα να ασχοληθούν με τα 
ερωτήματα Δ3 και Δ4. 

 
Σε ότι αφορά στην 
εξέταση της κριτικής 
ικανότητας.   

Η κακή διατύπωση και η αξιολόγηση σε ερωτήσεις για τις οποίες 
οι μαθητές δεν διέθεταν τις απαραίτητες γνώσεις δεν επέτρεψαν 
την αξιολόγηση της κριτικής  ικανότητας. 

Σε ότι αφορά στη 
διακριτική ικανότητα: 

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ισοπεδωτικά με εξαιρετικά μικρή 
διακριτική ικανότητα, καθώς στηρίζονται σε βερμπαλισμό και θα 
οδηγήσουν μεγάλο μέρος ακόμη και καλά προετοιμασμένων 
μαθητών και μαθητριών σε πολύ χαμηλές βαθμολογίες, ενώ θα 
συρρικνώσουν τον αριθμό αυτών που θα αριστεύσουν.  
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