
Ενημέρωση σχετικά με τη δοκιμασία εισαγωγής για την πλήρωση κενών θέσεων στη Β και 

Γ Γυμνασίου. 

Η δοκιμασία εισαγωγής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 στις 9.00 πμ στο 2ο 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών (Φιλήμονος 36-38 και Τσόχα).  

• Ώρα έναρξης: 9 πμ. Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες . Δυνατή αποχώρηση: μία ώρα 

μετά την έναρξη της εξέτασης. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο 15΄πριν την έναρξη της εξέτασης. 

• Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να έχουν  μαζί τους οπωσδήποτε: α)  έγγραφο 

ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, ταυτότητα) και β) στυλό 

διαρκείας, χρώματος μαύρο  ή σκούρο μπλε. 

• Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, ατομικό 

αντισηπτικό, μάσκα και χαρτομάντηλα.  Επίσης, μπορούν να έχουν μαζί τους μαλακό 

μολύβι για το πρόχειρο και γόμα. Η χρήση διορθωτικού δεν επιτρέπεται. 

• Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια ή 

άλλες σημειώσεις. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει κινητό τηλέφωνο μαζί του, πρέπει 

να το παραδώσει κατά την είσοδο στο σχολείο. 

• Η δοκιμασία περιλαμβάνει πενήντα (50)  θέματα πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα 

εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα επόμενα εικοσιπέντε (25) στα 

Μαθηματικά, πάνω στην ύλη των προηγούμενων τάξεων του Γυμνασίου.  Οι υποψήφιοι /ες  

αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, σχετικές 

με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Στην Κατανόηση 

Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην 

κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, 

απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση 

βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι 

ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως 

της καθημερινής ζωής αλλά και στην απάντηση ερωτημάτων με χρήση βασικών γνώσεων 

των προηγούμενων τάξεων. 

Σε κάθε ερώτηση δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι/ες 

καλούνται να επιλέξουν τη σωστή. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100. Δεν 

υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση. 

 

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του σχολείου σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων. 

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στη διενέργεια της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, λοιπό προσωπικό, θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, θα τηρούν τις προβλεπόμενες 

αποστάσεις και όλα τα μέτρα που έχει υποδείξει το Υ.ΠΑΙ.Θ. 


