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Πρακτικές συμβουλές για τις εξετάσεις 
                                 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΚΘΕΣΗ  
 
 
Α . Διάταξη απαντήσεων και κατανομή χρόνου :  
 
Περίληψη 40´ ( μαζί με την ανάγνωση του κειμένου )  

Σχολιαστική 15´  

Υπόλοιπες ασκήσεις 20´  

Έκθεση 90´  

Τελικός έλεγχος 15´  

 
 
Β . Τι προσέχουμε ανά αντικείμενο  
 
                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
1. προσέχουμε το όριο των λέξεων  

2. γράφουμε τα βασικά σημεία και όχι τα πάντα συνθέτοντας έτσι μια 

μακροσκελή περίληψη .  

3. κάνουμε αναφορά στο συγγραφέα  

4. δεν αντιγράφουμε αυτούσιες φράσεις του αρχικού κειμένου 

5. προσέχουμε την ωραία σύνδεση των πληροφοριών , με τη χρήση 

δευτερευουσών προτάσεων , μετοχών κλπ . 

6. γράφουμε το << απόσταγμα >> από την παράθεση παραδειγμάτων , 

μαρτυριών , στατιστικών στοιχείων κλπ. 
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                                        ΣΧΟΛΙΑΣΤΙΚΗ 
 
1. κοιτάζουμε προσεκτικά σε ποιο είδος σχολιαστικής  ανήκει    

2. προσοχή στα συμφραζόμενα  

Αξιοποιούμε όλους τους βασικούς όρους του προς σχολιασμό 

αποσπάσματος  

3. προσέχουμε το όριο των λέξεων  

4. γράφουμε ουσία και όχι << σάλτσα >>  

 
 
                                       ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ  
 
1. προσοχή στην εκφώνηση ( αν ζητάει δηλαδή συνώνυμα ή αντώνυμα 

ή ότι άλλο , πχ προτάσεις )  

2. σε περίπτωση που θέλει προτάσεις , δεν αντιγράφουμε τα 

συμφραζόμενα του κειμένου  

3. αν ζητάει συνώνυμα ή αντώνυμα προσέχουμε : για τα ρήματα το 

πρόσωπο , το χρόνο , τη φωνή . Για τα ουσιαστικά ή τα επίθετα το 

γένος, τον αριθμό και την πτώση .  

4. αναλύουμε τη λέξη στα συστατικά της ή βλέπουμε τα συμφραζόμενα 

στο κείμενο , για να κατανοήσουμε το νόημα της  

 
                                      ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
 

1. σιγουρευόμαστε τι μας ζητάει, π.χ. Τρόπο πειθούς ή τρόπο 

ανάπτυξης / συνώνυμα ή αντώνυμα  

2. παίρνουμε γραμμή γραμμή το απόσπασμα , στο οποίο πρέπει να 

δουλέψουμε , για να μην μας ξεφύγει κάτι  
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3. συντάσσουμε την απάντηση μας σε μορφή παραγράφου οργανωμένα 

(εκτός αν πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένες φράσεις, π.χ. 5 

φράσεις μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας )  

4. γράφουμε στο πρόχειρο τις πιθανές επιλογές σύντομα , για να δούμε 

ποιες επιλογές έχουμε στη διάθεσή μας  

 
                 

ΕΚΘΕΣΗ 
 
1. διαχωρίζουμε τα δεδομένα από τα ζητούμενα  

2. εξετάζουμε με προσοχή τι μας ζητάει το θέμα  

3. η διατύπωση των ιδεών μας να συνάδει με τον τρόπο διατύπωσης 

των ερωτήσεων  

4. προσοχή στο επικοινωνιακό πλαίσιο  

5. προσοχή στα δεδομένα του θέματος γιατι στοιχεία τους μπορούν να       

χρησιμοποιηθούν στον πρόλογο  

6. ιδέες για επιχειρήματα μπορούμε να πάρουμε από το αρχικό κείμενο  

7. η απάντηση σε κάποιο ερώτημα μπορεί να μην αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη σελίδα του βιβλίου , αλλά να απαιτεί συνδυασμό 

εμπειριών και γνώσεων  

8. προσοχή στη σύνδεση των ιδεών μας με το ζητούμενο  

9. δεν δίνουμε στοιχεία της πραγματικής μας ταυτότητας  

 

 
   
                                         


