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Τα θέματα της Χημείας Κατεύθυνσης επιτέλους, μετά την τραυματική εμπειρία των 
εξετάσεων 2019 – 2020, υπηρετούν ορθά την εξεταστική διαδικασία, η οποία ως στόχο έχει 
την κατανομή των υποψηφίων σε πανεπιστημιακά τμήματα με βάση τις δυνατότητες και την 
προετοιμασία τους, αλλά πάντα μέσα στα όρια της ύλης, όπως αυτή προβλέπεται από τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.  
 

Σε ότι αφορά στην 
σαφήνεια και την ακρίβεια 
της διατύπωσης   

Τα θέματα ήταν σαφή και διατυπωμένα  με ακρίβεια, χωρίς 
ασάφειες και λεκτικούς ακροβατισμούς, ιδιαίτερα 
προσεγμένα σε ό,τι αφορά στην μαθηματική επεξεργασία, 
ώστε το κέντρο βάρους να αφορά στις εξεταζόμενες έννοιες 
της Χημείας και όχι σε μαθηματικούς υπολογισμούς.  

 
Σε ότι αφορά στο εύρος της 
εξέτασης:   

Tα θέματα είναι ετεροβαρή με την χημική ισορροπία και την 
ιοντική ισορροπία να καλύπτουν το 62% της εξέτασης και το 
φαινόμενο της ώσμωσης και την ωσμωτική πίεση να μην 
εξετάζονται καθόλου.  
Επίσης, χαρακτηριστικά μικρή είναι η συνεισφορά της 
Χημικής Κινητικής  στην εξέταση.  
Έτσι ένα μειονέκτημα των θεμάτων είναι ότι δεν εξετάζουν 
τις γνώσεις των μαθητών σε όλο το εύρος της εξεταστέας 
ύλης. 

 

 
 
Σε ότι αφορά στην έκταση 
των θεμάτων: 
 

Η έκτασή τους είναι ικανοποιητική και το γεγονός ότι δεν 
απαιτούνται πολύπλοκες πράξεις και έχουν σαφή 
διατύπωση έδωσε την δυνατότητα στους υποψήφιους να 
ελέγξουν και ενδεχομένως να αναπροσαρμόσουν τις 
απαντήσεις τους.  

Σε ότι αφορά στο βαθμό 
δυσκολίας:   

Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης  δυσκολίας, και ως εκ 
τούτου έχουν μεγάλη διακριτική ικανότητα που θα 
επιτρέψει μια κανονική κατανομή των βαθμολογιών που θα 
αξιολογεί τόσο την προσπάθεια και την προετοιμασία, όσο 
και την κρίση και την συνδυαστική ικανότητα του κάθε 
υποψήφιου. Ενδεχομένως θα έπρεπε στα θέματα Α1-Α5, τα 
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οποία είναι εξαιρετικά εύκολα να υπάρχει ένα τουλάχιστον 
θέμα αυξημένης δυσκολίας. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΕΥΚΟΛΑ (37 μ) Α1- Α3-Α4-Α5-Β1-Γ3-Δ2 

ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
(44 μ) 

Α2-Β2-Β4-Γ1-Γ2-Γ4-Δ1-Δ3α, β 

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
(19μ) 

Β3-Β5-Γ5-Δ3γ 

 

Σε ότι αφορά στην εξέταση 
της κριτικής ικανότητας.   

Τα θέματα Α2, Β2, Β3, Β4, Β5, Γ5, Δ3γ ελέγχουν ικανοποιητικά 
την κριτική ικανότητα και την συνδυαστική σκέψη των 
υποψηφίων, χωρίς να ξεφεύγουν από τα όρια της ύλης. Για 
το θέμα Β5 θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρότι στις 
οδηγίες διδασκαλίας γίνεται αναφορά στην διδασκαλία της 
διπολικής ροπής, η σχετική θεωρία για την επίδραση της 
στερεοχημικής διάταξης στον υπολογισμό της συνισταμένης 
διπολικής ροπής δεν καλύπτεται από το σχολικό βιβλίο 
αναφοράς.  

Σε ότι αφορά στη διακριτική 
ικανότητα: 

Τα θέματα χαρακτηρίζονται από  πολύ καλή διακριτική 
ικανότητα, καθώς διασφαλίζουν ότι οι βαθμοί του 
μεγαλύτερου αριθμού των υποψηφίων θα  κυμανθούν 
μεταξύ 50 και 80 μορίων και περισσότερα από 90 μόρια θα 
έχουν οι άριστοι.  

 

Εν κατακλείδι, με πολύ μικρές βελτιώσεις, τα θέματα θα μπορούσαν να 

είναι ιδανικά για την εξέταση του μαθήματος της Χημείας, καθώς 

εντόπιζαν την εξέταση στις έννοιες και τα φαινόμενα της Χημείας, 

κινήθηκαν μέσα στα όρια του ΑΠΣΧ, είχαν σαφήνεια και ακρίβεια και 

απέφυγαν μαθηματικές, εννοιολογικές και λεκτικές υπερβάσεις. 

Κατά την εκτίμησή μου, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί από τα στατιστικά 

των βαθμολογιών των υποψηφίων, θα οδηγηθούμε επιτέλους σε μία 

κανονική κατανομή των βαθμολογιών μετά από δύο πολύ τραυματικά 

χρόνια για το μάθημα και τους υποψήφιους. 

 

ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ 
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