
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙ∆ΡΥΜΑΤΟΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ 
 

Α΄ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Η ύλη που διδάχθηκε στην Στ΄ τάξη των δημοτικών σχολείων του Νομού Λακωνίας 

κατά το σχολικό έτος 2008-2009 μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο (βιβλίο μαθητή και τετράδιο 

εργασιών) «Λέξεις …Φράσεις…Κείμενα…», έκδοσης Ο.Ε.∆.Β. (2008), ως εξής:  

 

 Ενότητα 1, α΄ τεύχος, σελ. 7 ως 22 – Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 7 ως 18. 

 Ενότητα 2, α΄ τεύχος, σελ. 23 ως 38 – Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 19 ως 30. 

 Ενότητα 4, α΄ τεύχος, σελ. 47 ως 70 – Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 31 ως 42. 

 Ενότητα 6, α΄ τεύχος, σελ. 79 ως 94 – Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 43 ως 50. 

 Ενότητα 7, β΄ τεύχος, σελ. 7 ως 30 – Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 51 ως 60. 

 Ενότητα 9, β΄ τεύχος, σελ. 41 ως 60 – Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 61 ως 71. 

 Ενότητα 10, β΄ τεύχος, σελ. 61 ως 82 – Τετράδιο Εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 7 ως 16. 

 Ενότητα 11, β΄ τεύχος, σελ. 83 ως 98 – Τετράδιο Εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 17 ως 26. 

 Ενότητα 13, γ΄ τεύχος, σελ. 7 ως 24 – Τετράδιο Εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 27 ως 38. 

 Ενότητα 15, γ΄ τεύχος, σελ. 37 ως 56 – Τετράδιο Εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 39 ως 52. 

 Ενότητα 16, γ΄ τεύχος, σελ. 57 ως 72 – Τετράδιο Εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 53 ως 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ : 
 

- Ενότητα 3, α΄ τεύχος, σελ. 39 ως 46  
- Ενότητα 5, α΄ τεύχος, σελ. 71 ως 78  
- Ενότητα 8, β΄ τεύχος, σελ. 31 ως 40  
- Ενότητα 12, β΄ τεύχος, σελ. 99 ως 107 
- Ενότητα 14, γ΄ τεύχος, σελ. 25 ως 36 
- Ενότητα 17, γ΄ τεύχος, σελ. 73 ως 87 - Τετράδιο Εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 61 ως 71. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Η γραμματική και το λεξιλόγιο αποτελούν βασικές δεξιότητες της δομής και λειτουργίας 

της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν οικοδομηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάχρονης 

φοίτησης στο δημοτικό. Η διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων εντάσσεται στο βασικό 

εγχειρίδιο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Συμπληρωματικά, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων χρησιμοποιούν ως βιβλίο αναφοράς το εγχειρίδιο 

«Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και Στ΄ δημοτικού» του Χρίστου Τσολάκη. 

Στις παραπάνω ενότητες (εξεταστέα ύλη) της Στ΄ τάξης έχει ενταχθεί, είτε ως κύριο 

γραμματικό φαινόμενο είτε ως επαναληπτικό μάθημα από προηγούμενες τάξεις, το σύνολο 

σχεδόν της Νεοελληνικής Γραμματικής. 



Κατά το διαγωνισμό υποψηφίων υποτροφιών του Καθιδρύματος Ματάλα, οι βασικές 
γραμματικές γνώσεις, που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του γλωσσικού 
μαθήματος είναι : 
 

 Τα κλιτά και άκλιτα μέρη του λόγου : 

 Κλίση ονομάτων (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία) 
 Τα αριθμητικά επίθετα. 
 Κλίση ρημάτων και ρηματικών τύπων (φωνές, εγκλίσεις, χρόνοι, πρόσωπα ρήματος –
βοηθητικά ρήματα –συνηρημένα και ανώμαλα ρήματα. Το απαρέμφατο και η μετοχή). 
 Τα άκλιτα μέρη του λόγου : επίρρημα, πρόθεση, σύνδεσμος, επιφώνημα. 
 Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων. 
 Γραμματική αναγνώριση λέξεων 

 

 Προσδιορισμοί: 
 Χρονικοί (ενότητες 1, 10 & 15 ) 
 Τοπικοί (ενότητες 2, 6 &10 ) 

 

 Η πρόταση : 
 Ονοματική – ρηματική φράση (ενότητα 7 ) 
 Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα - Υποκείμενο και αντικείμενο ή κατηγορούμενο 
ρήματος (ενότητες 7 & 16 – Νεοελληνική Γραμματική, σελ. 191-196). 
 Παρατακτική –υποτακτική σύνδεση προτάσεων ,ασύνδετες προτάσεις (ενότητες 11 & 13 - 
Νεοελληνική Γραμματική, σελ. 266-268). 
 Ευθύς και πλάγιος λόγος (ενότητα 13). 
 Ενεργητική και παθητική σύνταξη (ενότητα16). 
 Ανεξάρτητες  (κύριες) και εξαρτημένες ( δευτερεύουσες) προτάσεις : 

        -Εξαρτημένες χρονικές προτάσεις (ενότητα 1) 
        -Εξαρτημένες αποτελεσματικές προτάσεις (ενότητα 4) 
        -Εξαρτημένες υποθετικές προτάσεις (ενότητα 4) 
        -Εξαρτημένες αιτιολογικές προτάσεις (ενότητες 6 & 16) 
        -Εξαρτημένες τελικές προτάσεις (ενότητα 9)  
        -Εξαρτημένες εναντιωματικές προτάσεις (ενότητα 11) 
    (και στη Νεοελληνική Γραμματική, σελ. 8 - 10 & σελ. 267) 
 
 Λεξιλόγιο: 

 Συντομογραφίες –αρκτικόλεξα (ενότητα 2) 
 Κατανόηση και χρήση ορολογίας (ενότητες 9 & 13) 
 Εκφράσεις και συμφράσεις (ενότητα 4)  
 Συνώνυμα–αντώνυμα–αντίθετα (ενότητες 4, 10 & 15–Νεοελληνική Γραμματική σελ. 77) 
 Κυριολεξία–μεταφορά–παρομοίωση (ενότητες 7 & 15 – Νεοελληνική Γραμματική σελ. 75 ) 
 
Στην εξεταζόμενη ύλη δεν περιλαμβάνονται για θεωρητική εξέταση με μορφή γλωσσικών- 

λεξιλογικών ασκήσεων : 
 Οι κανόνες του μονοτονικού συστήματος  
 Τα σημεία στίξης 
 Πάθη φωνηέντων και συμφώνων ( έκθλιψη, αφαίρεση, αποκοπή κλπ) 
 Παραγωγές – σύνθετες λέξεις  
 Οικογένειες λέξεων 
 Είδη προτάσεων ( απλή- ελλειπτική – σύνθετη- επαυξημένη πρόταση)        



Β΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Η ύλη που διδάχθηκε στην Στ΄ τάξη των δημοτικών σχολείων του Νομού Λακωνίας κατά το 

σχολικό έτος 2007-2008 μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο (βιβλίο μαθητή και τετράδιο 

εργασιών) «Μαθηματικά Στ΄ ∆ημοτικού», έκδοσης Ο.Ε.∆.Β. (2008), ως εξής: 

 

 Θεματική Ενότητα 1, κεφάλαια 1 ως 24. 

 Θεματική Ενότητα 2, κεφάλαια 25 ως 29. 

 Θεματική Ενότητα 3, κεφάλαια 30 ως 44. 

 Θεματική Ενότητα 4, κεφάλαια 45 ως 48. 

 Θεματική Ενότητα 5, κεφάλαια 49 ως 52. 
 

 ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ: τα κεφάλαια 53,54 και 55 

 

 Θεματική Ενότητα 6, κεφάλαια 56 ως 65. 

 

 ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ: τα κεφάλαια 66,67,68,69,70 και 71 

 

 

 

        Σπάρτη 25 Ιουνίου 2009  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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